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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Nová Role 
(dále jen ZMě)  

konaného dne 12. 10. 2016 od 17:00 h v Přednáškovém sále městské knihovny v Nové Roli, 
Chodovská 236 

********************************************************************** 
 
 
Přítomni: zastupitelé dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu. 
Omluveni: Marcela Dubová, Jiří Vrchlavský. 
Nepřítomni: ing. Libor Škarda, Petr Dolejš.      
 
 
18/01 – Zahájení a organizační záležitosti  
 
1) ZMě schvaluje program svého 18. zasedání takto: 
                              

1/ Zahájení a organizační záležitosti  

2/ Aktualizace přílohy č. 3 k Rozpočtu města Nová Role na rok 2016 
3/ Bezúplatný převod pozemků z majetku státu na město Nová Role 

4/ Složení Finančního výboru zastupitelstva města Nová Role 
5/ Různé 

1) Převod práv a závazků k bytu č. 7, Nádražní 291, Nová Role 

2) Pracovní skupina pro jednání o přívodu tepelné energie pro město Nová Role 
3) Čerpání Fondu oprav a rozvoje tepelného hospodářství v majetku města 

 
Program schválen 11 hlasy.  
 
 

2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:   
Předseda – Karel Ježek; členové – Petra Krbcová, Tomáš Pavlíček.  
 Zvoleni 11 hlasy.  
 
3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu David Niedermertl, Jitka Vávrová. 
 Schváleno 11 hlasy.          
 
4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 17. zasedání ze dne 7. 9. 2016 bez připomínek; 
Usnesení schváleno 11 hlasy. 
 
 
 
 

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ 
 
 
18/02 – Aktualizace přílohy č. 3 k rozpočtu města na rok 2016 
 
1) ZMě schvaluje změnu Přílohy č. 3 k rozpočtu města na rok 2016 dle předloženého návrhu. 

 
Usnesení schváleno  11 hlasy. 
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18/03 – Bezúplatný převod pozemků z majetku státu na město 
 
1) ZMě revokuje své usnesení č. 17/03 – 1) ze dne 5. 2. 2013 takto: 
 

ZMě: 
a) schvaluje bezúplatný převod části p. p. č. 148/1 o výměře 13 420m2 (předmětná část 

oddělena geometrickým plánem č. 635-255/2012 jako p. p. č. 148/56),  dále p. p. č. 148/3 o 
výměře 11 286m2 a p. p. č. 148/53 o výměře 5 831m2 vše v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role 
z majetku státu (zastoupený Státním pozemkovým úřadem) na město Nová Role za účelem 
výstavby sportovního a volnočasového areálu. 

b) ukládá starostce města jednat za město Nová Role ve všech záležitostech ve věci převodu 
uvedených pozemků a pověřuje starostku města k podpisu všech potřebných dokumentů 
v této věci.  

 Usnesení schváleno 11 hlasy. 

 
 
18/04 – Finanční výbor zastupitelstva města 
 
1) ZMě: 

a) bere na vědomí rezignaci členky Finančního výboru ZMě Jany Bártové na funkci člena výboru 
ke dni 8. 9. 2016 a děkuje paní Bártové a za vykonanou práci.  

b) jmenuje dnešním dnem novým členem Finančního výboru ZMě Finančního výboru ZMě paní 
Jitku Vávrovou, osobní údaje kupujícího jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu. 

Usnesení schváleno 8 hlasy, 1 proti (Jan Lichnovský), 2 se zdrželi (David Niedermertl, 
Milena Tichá). 

 
 
18/05 – Různé 
 
1) ZMě:  

a) bere na vědomí Dohodu o vypořádání zaniklého společného jmění manželů uzavřenou dne 
2. 12. 2014 mezi osobní údaje kupujícího jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu. 

b) schvaluje převod práv a závazků ze Smlouvy o smlouvě budoucí kupní k předmětnému bytu 
tak, že jedinou osobou oprávněnou a povinnou ze Smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji bytu 
se stane osobní údaje kupujícího jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu. 

c) ukládá tajemníkovi MěÚ záležitost zadministrovat.   
Usnesení schváleno 10 hlasy, 1 se zdržel (Vít Cibuzar). 
  
2) ZMě: 

a) bere na vědomí informace o prvotním jednání mezi starostkou města a zástupci společnosti 
SUAS – Teplárenská s.r.o., Jednoty 1628, Sokolov, IČ 635 05 401 o možnosti napojení města 
Nová Role na rozvody tepelné energie této společnosti   

b) ustanovuje pracovní skupinu ve složení starostka města Jitka Pokorná, člen zastupitelstva 
města Ing. Libor Škarda, jednatel spol. Norobyt, s.r.o. Miroslav Tichý a tepelný technik 
Norobyt, s.r.o. Radek Chvátal. Pracovní náplní skupiny bude zastupovat město Nová Role 
v dalších jednáních ve věci možného napojení města Nová Role na rozvody tepelné energie 
spol. SUAS – Teplárenská s.r.o. 

c) pověřuje členy skupiny k dalšímu jednání jménem města Nová Role v této věci 
d) ukládá starostce města zajistit průběžnou informovanost zastupitelů o vývoji jednání   

Usnesení schváleno 11 hlasy. 
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3) ZMě  

a) schvaluje bezhotovostní čerpání finančních prostředků z Fondu oprav a rozvoje tepelného 
hospodářství majetku města v období říjen až prosinec 2016 v částce Kč =511 tis. celkem 
včetně DPH za účelem opravy havárie a úhrady úniku vody na přivaděči tepla v Božičanech. 
Prostředky budou převedeny na ZBÚ města k úhradě dodavatelských faktur.  

b) schvaluje rozpočtové opatření č.  31/2016 na Kč 511 000,--  
- Zvyšují se kapitálové příjmy – zapojení (čerpání) Fondu oprav a rozvoje tepelného 

hospodářství v majetku města     
- § 6330, položka 4139  Kč 511 000,--    
- Změna stavu financování (zvýšení) 
- Položka 8115 Kč 511 000,--      
- Zvyšují se běžné výdaje – oprava na přivaděči tepla 
- § 3633, položka 5171 Kč 339 000,-- 
- Zvyšují se běžné výdaje – úhrada uniklé vody při havárii 
- § 3633, položka 5151 Kč 172 000,--  
- Snížení stavu fondu oprav a rozvoje tepelného hospodářství v majetku města 
- § 6330, položka 5345 Kč 511 000,-- 

Usnesení schváleno 11 hlasy. 
 
 
Záznam rozpravy a diskuse k projednávaným návrhům dle programu zasedání: 
 
18/04-1a) Původní návrh: „ZMě jmenuje dnešním dnem novým členem Finančního výboru ZMě pana 
Martina Janečku, dat. narození 25. 5. 1981, trvale bytem Husova 59, Nová Role. 
O tomto předloženém návrhu nehlasováno, byl vznesen protinávrh, o kterém bylo hlasováno a byl 
přijat. Protinávrh: Vít Cibuzar navrhl novým členem Finančního výboru ZMě paní Jitku Vávrovu, nar. 
20. 1. 1970, bytem Mezirolí č. p. 84, Nová Role, která je zároveň členkou zastupitelstva a v civilním 
povolání se pohybuje ve finanční a ekonomické sféře, tudíž může být větším přínosem.     
 
      
Jednání 18. zasedání ZMě ukončeno v 17.15 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne 12. 10. 2016.  
 
V Nové Roli dne 12. 10. 2016. 
  
Ověřovatelé zápisu:   

 
 
  David Niedermertl , v. r.      Jitka Vávrová, v. r.                       

                    
 
 

  Jitka Pokorná, v. r. 
 starostka města  


