USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 74. zasedání konaného dne 2. 2. 2022 v kanceláři starostky města v MěÚ
v Nové Roli

**********************************************************************************************

74/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/453/2/22
Právo stavby - Greenbuddies
RMě doporučuje ZMě neschválit předloženou smlouvu o zřízení práva stavby se společností
Greenbuddies Project Two s.r.o., Mendíků 1396/9, Michle, 140 00, Praha 4, IČO 11910887 na pozemku:
p. č. 703/1, způsob využití jiná plocha, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Božičany a pozemku p. č.
1697/2, způsob využití skládka, druh pozemku ostatní plocha, v k. ú. Božičany z důvodu její nekomfortnosti
pro město.

Usnesení schváleno 5

hlasy

74/04 - Finanční záležitosti
RMě/454/2/22
Rozpočtové opatření č. 1/2022
RMě schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022 na Kč 26 700,-.
Snižují se běžné příjmy, položka 4112 (neinvestiční transfery ze státního rozpočtu).
Snižují se běžné výdaje, paragraf 6171 (činnost místní správy).
Jedná se o snížení příspěvku na výkon státní správy dle obdrženého rozpisu.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/455/2/22
Monitorovací zpráva k dotaci na akci „Zateplení MŠ Nová Role“
RMě schvaluje cenovou nabídku společnosti ABRI, s.r.o., Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov,
IČO 61679763, jako zpracovatele žádosti o dotaci, na vypracování monitorovací zprávy předkládané v roce
2022 k udržitelnosti projektu „Zateplení MŠ Rolavská – Nová Role“ v ceně Kč 12 900,-- bez DPH za zprávu.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/456/2/22
Dotace - SDH Nová Role a Mezirolí

a) RMě doporučuje ZMě schválit:

a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =80 000,-- pro žadatele SDH Nová Role, p. s.,
Chodovská 264, 362 25 Nová Role, IČO 47697199 na celoroční činnost.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 1/2022 na celoroční
činnost s SDH Nová Role, p. s., Chodovská 264, 362 25 Nová Role, IČO 47697199.

Usnesení schváleno 5

hlasy

b) RMě doporučuje ZMě schválit
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =200 000,-- pro žadatele SDH Mezirolí, p. s.,
Mezirolí 49, 362 25 Nová Role, IČO 63557142 na oslavy 130 let založení sboru.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 2/2022 na oslavy
130 let založení sboru Mezirolí, p. s., Mezirolí 49, 362 25 Nová Role, IČO 63557142.
c) RMě konstatuje, že již v minulosti stanovila, že kulturní akce v části obce Mezirolí bude
zajišťovat a financovat OV Mezirolí v rámci svého schváleného rozpočtu.

Usnesení schváleno 5

hlasy
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RMě/457/2/22
JSDH NR a Mezirolí - dotace od KÚKK
a) bere na vědomí informaci o podání žádostí o neinvestiční dotace pro JSDH Mezirolí
na Krajský úřad Karlovarského kraje na pořízení elektrocentrály v hodnotě Kč =38 000,-a na pořízení 2 ks zásahových obleků ZAHAS IV v hodnotě Kč =27 710,--. Spoluúčast města je ve
výši 20 %. Termín realizace v roce 2022.
b) bere na vědomí informaci o podání žádostí o neinvestiční dotace pro JSDH Nová Role
na Krajský úřad Karlovarského kraje na pořízení kabelový buben čtvercový neopren
pro kalové čerpadlo v hodnotě Kč =5 380,-- . Spoluúčast města je ve výši 20 %. Termín realizace je
v roce 2022.
c) doporučuje ZMě vzít na vědomí informaci o podání žádosti o investiční dotaci pro JSDH Nová
Role na Krajský úřad Karlovarského kraje na pořízení kalového čerpadla v hodnotě
Kč =65 060,--. Spoluúčast města je ve výši 20 %. Termín realizace v roce 2022.
d) doporučuje ZMě schválit rozpočtové opatření č. 2/2022 na Kč =65 060,- na předfinancování
nákupu kalového čerpadla za finanční spoluúčasti 80 % dotace Karlovarského kraje:
- zvyšují se kapitálové výdaje § 5512
- snižuje se financování, položka 8115

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/458/2/22
RiR - poskytnutí příspěvku na festival 2022
RMě:
a) doporučuje ZMě schválit poskytnutí finančního neinvestičního účelového příspěvku z rozpočtu města
Nová Role jako generálního partnera ve výši Kč =150 000,-- na hudební produkci festivalu Rock iN Roll 2022
dne 30.7.2022 společnosti RiR s.r.o., Školní 69, 362 25 Nová Role, IČO 4778260. Příspěvek bude poskytnut
mimo Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Nová Role. Bude předloženo konkrétní
použití příspěvku na hudební produkci.
b) doporučuje ZMě schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku č. 1/2022 na nákup
hudební produkce festivalu Rock iN Roll 2022 dne 30.7.2022 se společností RiR s.r.o., Školní 69, 362 25
Nová Role, IČO 4778260.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/459/2/22
Příspěvek na stravování pro uvolněného člena Zastupitelstva města Nová Role
RMě doporučuje ZMě schválit poskytnutí benefitu jako finančního příspěvku na stravování dle § 80 odst.
1 písm. d) zákona o obcích uvolněnému členovi Zastupitelstva města Nová Role starostce města Bc. Jitce
Pokorné ve formě tzv. stravenkového paušálu, a to za stejných podmínek stanovených pro zaměstnance
města Nová Role, ve výši Kč =80,-/starostka/odpracovaná směna s platností od 1. 3. 2022 vyplaceného
prvně ve výplatě za měsíc březen 2022 v souladu s dotčenými právními předpisy.

Usnesení schváleno 4

hlasy, 1 se zdržel

RMě/460/2/22
Finanční dar - Čištění řeky Ohře 2022
RMě neschvaluje poskytnutí finančního daru společnosti MAS Krušné hory o.p.s., Klínovecká 1407, 363 01
Ostrov, IČO 22691022 na akci „Čištění řeky Ohře 2022“, která se bude konat 2. 4. 2022 v rámci
celorepublikové akce „Ukliďme svět! Ukliďme Česko!“.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/461/2/22
Finanční dar - Drosera
a) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč =5 000,- společnosti Drosera z. s., č.p. 791, 368 01
Bublava, IČO 26547368 na provoz záchranné stanice volně žijících živočichů na rok 2022.
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b) schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. 2/2022 o poskytnutí finančního daru na provoz záchranné
stanice volně žijících živočichů na rok 2022 ve výši Kč =5 000,- se společností Drosera z. s., č.p. 791,
368 01 Bublava, IČO 26547368.

Usnesení schváleno 5

hlasy

74/05 - Školské záležitosti
RMě/462/2/22
ZŠ - Modernizace učeben - projektová dokumentace na učebnu vaření
a) schvaluje převedení části rezervního fondu své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role,
příspěvková organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role, IČO 70939454 do fondu investic organizace
ve výši Kč =102 850,--.
b) ukládá své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232,
362 25 Nová Role, IČO 70939454 provést odvod finančních prostředků z investičního fondu základní
školy do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč =102 850,-- v termínu do 28.2.2022.
c) doporučuje ZMě schválit rozpočtové opatření č. 3/2022 celkem na Kč =102 850,-:
- Zvyšují se běžné příjmy § 3133, položka 2124 - odvod z IF ZŠ do rozpočtu zřizovatele
- Zvyšují se kapitálové výdaje § 3113, položka 6119 – PD na učebnu vaření v ZŠ
d) schvaluje uzavření smlouvy po přijetí RO č. 3/2022 v ZMě se společností STAVEBNÍ PROJEKTY –
Anna Dindáková, IČO 43335501 na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na akci
„Učebny ZŠ Nová Role, Školní 232“ učebny vaření v hodnotě Kč =89 000,-- bez DPH.

Usnesení schváleno 5

hlasy

74/06 - Zakázky města
RMě/463/2/22
Elektronická úřední deska
RMě:
a)
bere na vědomí předloženou cenovou nabídku společnosti Galileo Corporation s. r. o., Březenecká
4808, 430 04 Chomutov, IČO 25448714 na pořízení elektronické úřední desky Galileo Kiosek 43“ (stojan).
b)
schvaluje uzavření smlouvy se společností Galileo Corporation s. r. o., Březenecká 4808,
430 04 Chomutov, IČO 25448714 na pořízení elektronické úřední desky Galileo Kiosek 43“ (stojan) v částce
Kč =375 100,- včetně DPH, délky záruky na 60 měsíců, dopravy, montáže a nastavení produktu.
c)
schvaluje výjimku zadávání veřejné zakázky malého rozsahu oproti vnitřní směrnici města pro
zadávání veřejných zakázek platné od 19. 8. 2019, schválené v RMě 19/07-2) 19. 8.2019. RMě využila
článku D bodu 1 směrnice a rozhodla o výjimce přidělení zakázky malého rozsahu „Pořízení elektronické
úřední
desky“
oproti
čl.
B
bodu
4
směrnice
společnosti
Galileo
Corporation
s. r. o. z důvodu zajištění nutné kompatibility mezi elektronickou úřední deskou a webovými stránkami
města. Společnost Galileo Corporation s. r. o. je dodavatelem webových stránek města.
d)
ukládá starostce města uzavřít se společností Galileo Corporation s. r. o. příslušný smluvní vztah na
pořízení elektronické úřední desky a dále smlouvy na její servis a profylaxi.

Usnesení schváleno 5

hlasy

74/07 - Různé
RMě/464/2/22
Zápis z jednání Kontrolního výboru
RMě bere na vědomí předložený zápis z 15. zasedání Kontrolního výboru zastupitelstva města ze dne 16.
12. 2021 a předkládá jej k projednání do zastupitelstva města dne 16. 2. 2022.

Usnesení schváleno 5 hlasy

3

RMě/465/2/22
Statistika využití služby Senior Expres v Nové Roli za rok 2021
RMě bere na vědomí předloženou statistiku využití služby Senior Expres v Nové Roli za rok 2021 a ukládá
MěÚ předložit do příštího jednání RMě meziroční srovnání služby od doby jejího vzniku.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/466/2/22
Předložení návrhů na pořízení změny Územního plánu Nová Role
RMě doporučuje ZMě:
a) ukončit příjem žádostí do změny č. 3 ÚPM, projednat předložené návrhy na pořízení změny č. 3 Územního
plánu Nová Role, a to podněty ********, které byly posouzeny a doporučeny Úřadem územního plánování
a stavebního úřadu Magistrátem města Karlovy, jako úřadem územního plánování příslušným podle § 6
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění (dále též „pořizovatel“),
podle § 46 odst. 3 stavebního zákona tyto předkládá k rozhodnutí zastupitelstvu města v předloženém znění.
b) ostatní doručené žádosti zařadit do dalšího projednávání pořízení změny Územního plánu města.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/467/2/22
Vedení kroniky města v roce 2022
RMě bere na vědomí uzavřenou dohodu o ukončení dohody o pracovní činnosti s Mgr. Karlem
Hambergerem v souvislosti s vedením kroniky města Nová Role ke dni 31. 1. 2022 a ukládá MěÚ Nová Role
evidovat záznamy do kroniky města Nová Role pro rok 2022 od 1. 2. 2022 do doby jmenování nového
kronikáře.

Usnesení schváleno 5

hlasy

V Nové Roli dne 4. 2. 2022

Bc. Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jiří Sýkora, v. r.
místostarosta města

Jedná se o upravenou anonymizovanou verzi usnesení. Plné znění zápisu je uloženo na městském úřadu Nová Role.
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