
 

 

 1 

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva města Nová Role 
(dále jen ZMě)  

konaného dne 27. 1. 2016 od 16:00 h v přednáškovém sále Městské knihovny v Nové 
Roli, Chodovská č. p. 236 

****************************************************************** 
 
 
Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 
Omluveni: Petr Dolejš st. – dlouhodobě nemocen, Jan Lichnovský, Tomáš Pavlíček, 
Karel Ježek - dovolená  
      
11/01 – Zahájení a organizační záležitosti  
 
1) ZMě schvaluje program svého 11. zasedání takto: 
                              

1 Zahájení a organizační záležitosti  
2 Žádost o dotaci MŠMT – státní podpora sportu pro rok 2016 
3 Žádost o dotaci KÚKK – podpora kulturních aktivit v Karlovarském kraji odborem kultury, 

památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu KÚKK v roce 2016 
 
Program schválen 10 hlasy.  
 
 

2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:   
Předseda – MUDr. Hana Nesybová; členové – Milena Tichá, David Niedermertl. 
 Zvoleni 10 hlasy.  
 
3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu Ing. Libor Škarda a PaedDr. Miluše Dušková 
 Schváleno 9 hlasy, 1 se zdržel (ing. Libor Škarda).          
 
4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 10. zasedání ze dne 30. 12. 2015 bez 
připomínek; 
Usnesení schváleno 10 hlasy. 
 
 
 

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ 
 
11/02 – Žádost o dotaci MŠMT – státní podpora sportu pro rok 2016 
 
1) ZMě  

a) schvaluje projekt rekonstrukce střídaček FK Nová Role, 
b) schvaluje financování akce z rozpočtu města v roce 2016 v celkové max. výši nákladů 

akce Kč 254 000,--, 
c) schvaluje RO č. 2/2016 v částce Kč 254 000,-- takto: 

- snižují se kapitálové výdaje (rezerva) 
§ 6409, položka 5901  o Kč 254 000,-- 

- zvyšují se kapitálový výdaje (stavba střídaček pro FK NR) 
§ 3419, položka 6121  o Kč 254 000,-- 

Usnesení schváleno 9 hlasy, 1 se zdržel (ing. Libor Škarda) 
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2) ZMě  
a) schvaluje finanční spoluúčast města Nová Role na akci „Rekonstrukce sportovní haly TJ 

Nová Role“ realizovanou subjektem TJ Nová Role, IČ: 47696001 
b) schvaluje výši této spoluúčasti na akci a to tak, že podíl města Nová Role bude činit 

20% investičních nákladů akce, maximálně 2 mil Kč, 
c) stanovuje, že finanční spoluúčast na akci bude uvolněna pouze za předpokladu, že 

subjekt TJ Nová Role IČ: 47696001 bude akci realizovat a to z prostředků získaných 
z dotace MŠMT, nebo případně i za pomocí dotací získaných od dalších subjektů 

d) konstatuje, že v případě poskytnutí této finanční spoluúčasti bude na nejbližším dalším 
zasedání ZMě Nová Role revokováno usn. ZMě č. 6/04 – 6) ze dne 24. 6. 2015.   

Usnesení schváleno 9 hlasy, 1 se zdržel (ing. Libor Škarda) 
 
 

 
 
 
11/03 – Žádost o dotaci KÚKK – podpora kulturních aktivit v Karlovarském kraji 
odborem kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu KÚKK v roce 2016 
 
ZMě schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci z programu KÚKK – odbor kultury, 
památkové péče, lázeňství a  cestovního ruchu v termínu do 31. 1. 2016 na akci města 
Michalská pouť dne 17. 9. 2016 v Nové Roli v celkovém rozsahu realizace projektu 300.000,- 
Kč. Akce bude zaměřena na partnerské setkání občanů se zástupci z německého Rittersgrünnu, 
dále na vzájemné setkání občanů ze všech městských částí a na připomenutí 700. výročí 
narození Karla IV. a jeho působení na území Karlovarska.  
Usnesení schváleno 10 hlasy 
 
 
 
Záznam rozpravy a diskuse k projednávaným návrhům dle programu zasedání: 
 
Diskuze: 
11/02-1,2): 
Starostka města doplnila, že bylo zjištěno, že spolu s městem žádá i o dotaci TJ NR z programu 
MŠMT na sport. Vzhledem k tomu, že TJ NR žádá o vyšší částku, bylo by výhodnější pro město 
a jeho obyvatele, aby byla upřednostněna žádost TJ  NR, která může dostat dotaci až do výše 
80% a celkový rozpočet rekonstrukce haly (výměna oken, vchodových dveří, topného systému, 
rekonstrukce střechy, izolace, výměna pláště haly, zateplení haly, obnova osvětlení, malby, 
výměna podlahy v šatnách, nové prostory v půdních prostorách) činí Kč 11 mil. Město pro FK 
NR žádá dotaci na rekonstrukci střídaček v částce Kč 254 tis. a možnost získání dotace pro 
město je do výše 50%, což činí Kč 127 tis. 
Pro město a jeho občany by bylo tedy lepší, kdyby dotaci obdržela TJ NR. Ing. Libor Škarda, 
předseda TJ NR a zastupitel města seznámil přítomné s připraveným projektem rekonstrukce 
haly a vysvětlil potřeby nutnosti rekonstrukce již zastaralé a nemoderní haly. Halu využívají i 
občané Božičan, Nejdku, takže i zástupci KÚKK mají zájem tuto akci podpořit v rámci rozvoje 
sportovních aktivit v Karlovarském kraji.   
11/04) – různé: 
Starostka uvedla informaci, že majitelka budovy lékárny ve městě paní Magdalena Prokešová 
uzavřela nájemní smlouvu s novým provozovatelem lékárenských služeb na 10 let, takže provoz 
lékárny bude brzy obnoven. Dále informovala, že společnost Ligneta od prosince 2015 poskytuje 
na základě požadavků občanů školní spoje z Nové Role přes Jimlíkov ve 14.20 h.    
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Jednání 11. zasedání ZMě ukončeno v 16.35 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne 27. 1. 2016.  
 
 
 
 
 
 
V Nové Roli dne 27. 1. 2016 
  
 
 
 
Ověřovatelé zápisu:   

 
 
 
 
 Ing. Libor Škarda, v. r.     PaedDr. Miluše Dušková, v. r.                       

                    
 

  
 
 
 
 
 
  Jitka Pokorná, v. r. 
 starostka města  


