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Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Nová Role 
(dále jen ZMě)  

konaného dne 25. 1. 2017 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: Ing. Libor Škarda (pracovní cesta), Jiří Vrchlavský (nemoc), Tomáš Pavlíček (rodinné 
záležitosti). 
Nepřítomen: Petr Dolejš st. 
      
21/01 – Zahájení a organizační záležitosti  
 
1) ZMě schvaluje program svého 21. zasedání takto: 
                              

1/ Zahájení a organizační záležitosti  

2/ Kontrola plnění usnesení 
3/ Finanční záležitosti 

1) neinvestiční dotace – oplocení fotbalového hřiště 
2) čerpání prostředků z Konta pomoci města 

3) dodatek k Veřejnoprávní smlouvě č. 9/2015 s TJ Nová Role 

4) podmínky výběru jistin na zajištění nájmů bytů 
5) dešťová kanalizace Jimlíkov – přijetí majetku do vlastnictví města 

4/ Plán odpadového hospodářství města na období let 2017 – 2026 
5/ Různé 

 

Program schválen 11 hlasy.  
 

2) ZMě zvolilo návrhovou komisi pro předkládání návrhů usnesení, a to ve složení:   
Předseda – Milena Tichá; členové – MUDr. Hana Nesybová, Petra Krbcová.  
 Zvoleni 11 hlasy.  
 
3) ZMě určilo jako ověřovatele zápisu pana Víta Cibuzara a paní Marcelu Dubovou. 
 Schváleno 11 hlasy.          
 
4) USNESENÍ: ZMě potvrzuje zápis ze svého 20. zasedání ze dne 14. 12. 2016 bez připomínek; 
Usnesení schváleno11 hlasy. 
 
 
21/02 – Kontrola Plnění usnesení 
 

ZMě provedlo kontrolu plnění svých usnesení takto:  
Usn. 17/03-1) (r. 2013) ve znění usn. ZMě č. 18/03 – 1) ze dne 12. 10. 2016 – trvá, žádost na SPÚ 
podána a nyní v řešení SPÚ;  
Usn. 14/03-1) (r. 2012) uzavření smlouvy na prodej pozemku v Mezirolí po kolaudaci stavby – trvá, 
stavebník podal žádost o kolaudaci;  
 
Usn. 26/03 – 2) (r. 2014) – budoucí kupující nesplnil podmínky (úhradu kupní ceny bytu) a dne  
22. 12. 2016 od svého záměru budoucí koupě odstoupil. 
Usnesení: ZMě bere na vědomí písemné odstoupení p. 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. od záměru budoucí koupě (úplatného převodu) bytové jednotky č. 25 v ul. Nádražní, č. p. 291, 
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Nová Role a z toho důvodu ZMě ruší své usnesení č. 26/03 – 2) ze dne 11. 6. 2014. Usnesení 
schváleno 11 hlasy. 
 
Usn. 19/03 – 1) bezúplatný převod pozemku st. p. č. 1459 k. ú. Nová Role za účelem stavby hráze – 
trvá, žádost na SPÚ podána; 
Usn. 20/08 – 1) ředitelce ZŠ bylo radou města (usn.57/04 – 3) uloženo zajistit vypracování 
podrobného rozboru spotřeby tep. energie za roky 2015 a 2016 s analýzou nepoměru spotřeby 
pavilónů A a B ZŠ a školní jídelny, vč. návrhu řešení na dosažení úspor ve školní jídelně.  
USNESENÍ 21/02: ZMě bere na vědomí výše provedenou kontrolu plnění usnesení;   
Usnesení schváleno 11 hlasy.  
 
 
 

OSTATNÍ PŘIJATÁ USNESENÍ 
 
21/03 – Finanční záležitosti 
 
1) ZMě  schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace ve výši Kč =200 000,-- Fotbalovému klubu Nová 

Role z. s., IČ 26588960, Chodovská 323, Nová Role, PSČ 362 25 na zajištění opravy pletiva 
fotbalového areálu. 

Usnesení schváleno 11 hlasy. 
 
2) ZMě schvaluje bezhotovostní čerpání finančních prostředků z Konta pomoci města v měsíci 

lednu 2017 na základě uzavřených Veřejnoprávních darovacích smluv a Pravidel Konta pomoci 
města takto ve prospěch:   
a) zákonného zástupce nezletilého osobní údaje obdarovaného jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu 
Kč =50 000,--na léčení akutní formy lékuemie; 

b) zákonného zástupce nezletilého osobní údaje obdarovaného jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu 
Kč =50 000,-- na výdaje spojené s léčbou autismu; 

c) osobní údaje obdarovaného jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu Kč =50 000,-- na léčení fatálních 
následků aneurysma v mozkovém kmeni. Tento dar bude připočten k vyhlášené sbírce města 
pro paní Danu na pořízení elektrického vozíku.     

Usnesení schváleno 11 hlasy. 
 

3) ZMě schvaluje uzavření Dodatku č. 3/2016 k Veřejnoprávní smlouvě č. 9/2015 o poskytnutí 
investiční dotace na stavbu sálu pro spolek Tělovýchovná jednota Nová Role, IČ 47696001 
v navýšení o Kč =730 000,-- a prodloužením termínu čerpání poskytnuté dotace do 31. 3. 2017. 
Dodatkem se mění článek II., kdy příjemci je poskytována dotace ve výši max. Kč =1 730 000,--  
slovy: =jedenmiliónsedmssettřicettisíckorun=  na dokončení stavby malého sálu uvedené v čl. I. a 
dále se mění článek III. celková částka čerpání dotace ve výši Kč =1 730 000,-- postupným 
proplácením faktur dle podmínek rady města a dále se mění článek IV. odst. 1, písm. a), kdy 
příjemce dotace je oprávněn čerpat dotaci k realizaci díla nejpozději do 31. 3. 2017. Ostatní 
ujednání smlouvy zůstávají beze změny.   

Usnesení schváleno 9 hlasy, 2 se zdrželi (Jitka Vávrová, Vít Cibuzar). 
 
4) ZMě schvaluje podmínky výběru jistin na zajištění nájmů bytů tak, že v souladu s § 2254 

občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. bude město při sjednávání nájemních smluv na pronájem 
bytů (s výjimkou přidělování bytů v Tovární ulici čp. 239 v Nové Roli – sociální důvody) požadovat, 
aby nájemce složil peněžní prostředky k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v 
souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem, a to ve výši 
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trojnásobku stanoveného měsíčního nájemného za m2 podlahové plochy bytu. Vybírané peněžní 
prostředky budou ukládány v souladu s podmínkami dle občanského zákoníku na běžném účtu 
města, přičemž EO MěÚ povede jejich samostatnou evidenci.  

Usnesení schváleno 11 hlasy. 
 
5) ZMě: 

a) přijímá dar dešťové kanalizace stavby: „Nová Role - Jimlíkov - Lokalita bydlení střed “  
a to formou bezúplatného převodu do majetku města. Dárci (investor) stavby dešťové  
kanalizace jsou osobní údaje dárce jsou v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí v zápisu na městském úřadu a osobní údaje dárce jsou 
v souladu § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), k nahlédnutí 
v zápisu na městském úřadu; 

b) pověřuje starostku města podpisem smlouvy a dokumentů potřebných k přijetí daru.  
Usnesení schváleno 11 hlasy. 
 
 
 
21/04 – Plán odpadového hospodářství města 
 
1) ZMě schvaluje Plán odpadového hospodářství města Nová Role „POH-02/16“ zpracovaný 

oprávněnou osobou RNDr. Milanem Gebouským, Mírová 528, Loket na období let 2017 – 2026 
v předloženém znění.   

 Usnesení schváleno 11 hlasy. 

 
 

21/05 – Různé 
 
Diskuze občané: 
p. Křivohlávek vznesl dotaz, od kdy se bude vozit komunální odpad z Nové Role na skládku do 
Vřesové a od kdy se uzavírá skládka v Nové Roli.  
Starostka odpověděla, že od 1. 7. 2017 bude skládka v Nové Roli uzavřena. Bylo však nutné již zdražit 
poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu od ledna, neboť se ve městě stále málo třídí a město 
na svoz, likvidaci a uložení komunálního odpadu doplácí nemalé prostředky. Tyto prostředky by mohly  
být využity např. na infrastrukturu ve městě. Poplatek by se zvyšoval, i kdyby se nezavírala skládka 
v Nové Roli.     
 
 
 

 
Jednání 21. zasedání ZMě ukončeno v  17.20 h, zapsala Kateřina Černá, DiS. dne 25. 1. 2017.  
 
V Nové Roli dne 25. 1. 2017. 
  
Ověřovatelé zápisu:       
 
 
 
 
 
       Marcela Dubová   Vít Cibuzar 
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          Jitka Pokorná-starostka města  


