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Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva města Nová Role 
(dále jen ZMě)  

konaného dne 27. 7. 2016 od 17:00 h v zasedací místnosti MěÚ v Nové Roli, Chodovská 236 
********************************************************************** 
 
 
Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 
Omluveni: PaedDr. Miluše Dušková, Milena Tichá, 
      
16/01 – Zahájení a organizační záležitosti  
 
1) ZMě schvaluje program svého 16. zasedání takto: 
                              
1/ Zahájení a organizační záležitosti  

2/ Finanční záležitosti 
3/ Zakázky města 

4/ Různé 

 

 
Program schválen 8 hlasy.  
 

2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:   
Předseda MUDr. Hana Nesybová ; členové Jan Lichnovský, David Neidermertl  
 Zvoleni 8 hlasy  
 
3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu Vít Cibuzar; Ing. Libor Škarda  
 Schváleno 8 hlasy          
 
4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 15. zasedání ze dne 22. 6. 2016 bez připomínek; 
Usnesení schváleno 8 hlasy. 
 
 

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ 
 
16/02 – Finanční záležitosti 
 
1) ZMě schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2016 na Kč 220 000,-- 

- Snižují se kapitálové výdaje – nespecifikované rezervy 
§ 6409, položka 5901 

- Zvyšují se běžné výdaje – pasport VO (ostatní služby) 
§ 3631, položka 5169 

Usnesení nebylo přijato 7 hlasů pro, 1 se zdržel (Ing. Libor Škarda). 
 

 
16/03 – Zakázky města 
 
1) ZMě: 

a) bere na vědomí nabídky na opravu střechy pro realizaci stavby „Opravy a udržování - 
zateplení sálu JSDH NR“; 

b) schvaluje nabídku na plnění stavebních prací zhotovitele BANOSTAV-SB, s.r.o., č. p. 88 
Božičany, 362 26 Božičany, IČ 64356221 s nabídkovou cenou Kč =602 803,85 včetně DPH; 

c) schvaluje rozpočtové opatření č. 25/2016 na Kč =602 803,85 
- snižují se kapitálové výdaje – nespecifikované rezervy 
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§ 6409, položka 5901 o částku 602 803,85 Kč, 
- zvyšují se běžné výdaje – požární ochrana – dobrovolná část 

§ 5512, položka 5171 (oprava střechy JSDH NR) o částku 602 803,85 Kč. 
d) ukládá starostce města bezodkladně uzavřít s uchazečem smlouvu o dílo. 

Usnesení schváleno 8 hlasy. 
 
 
16/04 – Různé 
 
 
Záznam rozpravy a diskuse k projednávaným návrhům dle programu zasedání: 
 
16/2 
Ing. Škarda se dotázal, proč nebylo s pasportem VO počítáno v rozpočtu města na tento rok, když už 
se o něm několik let hovoří 
Starostka odpověděla, že se vyskytla příležitost v listopadu požádat o dotaci na údržbu a opravy VO, 
podmínkou je pasport a generel VO města 
Ing. Škarda sdělil, že je přesvědčen, že pro žádost o dotaci nebude pasport potřeba a že nechce, aby 
bylo přijímáno další rozpočtové opatření 
 
16/3 
Ing. Škarda se dotázal, kolik firem bylo osloveno s nabídkou na opravu střechy, on poptal společnost 
BANOSTAV v podobě slepého výkazu výměr a obdržel od této společnosti nabídku s cenou nižší,  
Mgr. Pastor vysvětlil posloupnost případu (havarijní stav byl zjištěn po odkrytí stropu hasičárny) byly 
osloveny dvě firmy, jedna nereagovala a druhá podala nabídku obratem (pracuje na opravě střechy 
MěÚ) 
 
Dále zastupitelé vedli diskusi nad způsobem správy a užívání majetku města ze strany JSDH Nová 
Role (nenahlášená závada na střeše).   
 
V diskusi nad cenovými nabídkami byly zpochybněny rozměry střechy v PD, která byla součástí 
poptávací dokumentace (Ing. Škarda sdělil, že dle KN jsou rozměry střechy menší, než v PD) 
 
16/4 
Ing. Škarda informoval, že TJ Nová Role nezískala dotaci na opravu sportovní haly, proto nemůže 
čerpat dotaci na opravu sport. haly v plné přiznané výši a vrátí se k původnímu záměru (malý sál za 1 
mil. Kč). Avšak pro zimní sezónu by bylo třeba provést ještě další dílčí opravy ve výši cca 200 – 
300 tis. Kč (topení, osvětlení apod.). Rád by tedy, aby zastupitelé zvážili, zda tyto opravy povolit, 
nebo zda letošní zimní sezónu vynechat. Zastupitelstvo se touto záležitostí bude zabývat na svém 
zářijovém jednání. 
 
Jednání 16. zasedání ZMě ukončeno v 17.55 h, zapsal Bc. Roman Svoboda, dne 27. 7. 2016.  
 
V Nové Roli dne 27. 7. 2016. 
  
Ověřovatelé zápisu:   

 
 
  Ing. Libor Škarda , v. r.     Vít Cibuzar, v. r.                       

                    
 
 Jitka Pokorná, v. r. 
 starostka města  


