USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 52. zasedání konaného dne 09. 12. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 52/03-1)
Pozemek č. 308/1 v k. ú. Mezirolí
RMě
• bere na vědomí
žádost ********, o prodej části pozemku č. 308/1 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role o výměře cca
440 m2, sousedící s pozemkem ve vlastnictví žadatelů.
•

RMě konstatuje, že není záměrem města v této podobě realizovat prodej předmětné části
pozemku.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 52/03-2)

Prodej části pozemku p. č. 1101/6 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
žádost právnické osoby Ambeat Real Estate 4, s.r.o., Budějovická 778/3, Praha 4, IČO
03765903, o prodej části pozemku parcelní číslo 1101/6, k. ú. Nová Role, obec Nová Role,
oddělené geometrickým plánem č. 1350-147/2020 jako pozemek p. č. 1101/11 o výměře 755
m2. Požadovaný pozemek sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatele.
•

bere na vědomí
vyvěšení záměru na prodej předmětné nemovitosti v době od 18.9. do 4.10.2020. Cena za
prodej pozemku ve zveřejněném záměru byla v souladu s čl. V. odst. 1 Pravidel prodeje
nemovitého majetku města Nová Role (dále jen „Pravidla“) stanovena dle znaleckého posudku č.
3633-53/2020 na =232 920 Kč včetně DPH.

•

doporučuje ZMě schválit
uzavření smlouvy v souladu s čl. II odst. 2 Pravidel za cenu 360 Kč včetně DPH za m2, tzn.
=271 800 Kč včetně DPH.
V souladu s čl. II odst. 6 Pravidel bude náklady spojené s převodem nemovitostí (zejména
pořízení GP, odborného posouzení ceny, zpracování kupní smlouvy, ověření podpisů, kolek)
hradit kupující

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 52/03-3)

Darovací smlouva na bezúplatný převod části pozemku p. č. 1543/3 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
předložený návrh smlouvy
•

doporučuje ZMě schválit
uzavření darovací smlouvy č. 902/DD/2020 na bezúplatný převod části pozemku parc. č. 1543/3,
ostatní plocha (silnice), oddělené geometrickým plánem č. 1333-28/2020 jako pozemek parc. č.
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1545/13 o výměře 58 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role. Jedná se o majetkoprávní
vypořádání vlastnických práv k části pozemku zastavěné nově postaveným chodníkem
v Chodovské ulici od autobusové zastávky po vjezd do ulice Jiráskova. Darovací smlouva bude
uzavřena mezi Karlovarským krajem se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO
70891168 zastoupeným Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvková
organizace, se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČO 70947023, jako dárcem, a Městem
Nová Role jako obdarovaným.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 52/03-4)

Kupní smlouvy – LNEVROPA s. r. o.
RMě
• doporučuje ZMě schválit
uzavření dvou kupních smluv pro město Nová Role jako kupujícího dle předložených návrhů
prodávajícího – společnosti LNEVROPA s.r.o., Mezirolí 171, IČO 26393646, a to na tento majetek
v k.ú. Mezirolí, obec Nová Role:
• Koupi – převodu pozemků na město p.č. 903/1 o výměře 5961 m2 (ostatní plocha – ostatní
komunikace) a p.č. 903/11 o výměře 22 m2 (ostatní plocha – jiná plocha) včetně na těchto
pozemcích zhotovených komunikací a parkovacích ploch a včetně převzetí zřízených věcných
břemen zřizování a provozování vedení distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s., jak jsou tato
břemena zanesená v katastru nemovitostí. To vše za sjednanou kupní cenu celkem =1,-Kč.
• Koupi – převodu rozvodů veřejného osvětlení (kabelové vedení + sestava 22 ks stožárů a
svítidel) umístěného na p.p.č. 903/1 a 903/11 v k.ú. Mezirolí, obec Nová Role. To vše za kupní
cenu celkem =1,-Kč.
Jako podmínku uzavření smluv RMě doporučuje povinnost prodávajícího k předložení příslušné
elektrorevize potvrzující schopnost řádného provozu přebíraného elektrozařízení a převzetí
staveb komunikací ve stavu schopných řádného provozu městem Nová Role. Dále by mělo být
do uzavření smlouvy ze strany Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., minimálně potvrzeno že
vybudované vodárenské zařízení na pozemku 903/1 do správy převezme
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 52/04-1)

Rozpočtová opatření č. 19 – 22/2020
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/2020 na Kč =5 631,Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 29015 – finanční příspěvek od MZe na zmírnění
dopadů kůrovcové kalamity za rok 2020
Zvyšují se běžné výdaje § 6330 – převod do VHČ Lesní správa města
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2020 na Kč =31 153,34,Snižují se běžné příjmy, položka 4111, ÚZ 98193 – vratka nevyčerpané neinvestiční dotace ze SR
na volby do krajského zastupitelstva
Snižují se běžné výdaje odvětví 6115 - volby do zastupitelstvem ÚSC
(poskytnuto Kč 124 000,-, vyúčtováno Kč 92 846,66).

•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2020 na Kč =22 680,-Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 29014 – neinvestiční příspěvek od KK na obnovu a
výchovu lesních porostů do 40 let věku
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Zvyšují se běžné výdaje § 6330 – převod do VHČ Lesní správa města
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/2020 na Kč =34 020,-Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 29014 – neinvestiční příspěvek od KK na obnovu a
zajištění lesních porostů do 40 let věku sadbou
Zvyšují se běžné výdaje § 6330 – převod do VHČ Lesní správa města

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 52/04-2)

Mimořádné odměny ředitelům PO za 2. pololetí roku 2020
RMě
•

-

doporučuje ZMě projednat a schválit
předložený finanční plán návrhu rozpočtu města Nová Role na rok 2021 v předloženém znění
Rozpočet města Nová Role pro rok 2021 jako schodkový, krytí schodku je zajištěno
finančními prostředky z minulých let:
a) příjmy Kč =59 167 000,-- z toho očekávaný příspěvek na výkon st. právy Kč =2 310 300 tis.
(totožná část z roku 2020, není znám rozpis SR)
výdaje
Kč
=102 459 627,-z toho
běžné
výdaje
Kč
=66 849 627,-a
kapitálové výdaje Kč =35 610 000,-schodek Kč =43 292 627,-financování Kč =43 262 627,30
b) celkový závazek úvěru ČSOB a. s. k 1. 1. 2021 činí Kč =13 528 502,79; roční splátka úvěru Kč
=2 843 880,-- v rámci kapitoly financování rozpočtu;
c) závazné ukazatele rozpočtu v členění na odvětvové paragrafy dle rozpočtové skladby;
d) závazné ukazatele přílohy č. 1 Plán tvorby a použití peněžního fondu města dle statutu – Fond
oprav a rozvoje tepleného hospodářství města, Plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské
činnosti města Lesní správa města – plánovaný zisk Kč 280 tis;
e) závazné ukazatele přílohy č. 2 Plán investičních akcí a nákupů města v celkovém finančnímu
objemu Kč =35 610 000,-;
f) závazné ukazatele přílohy č. 3 Plán významných oprav majetku města a místních komunikací
v celkovém finančním objemu Kč =11 330 000,--;
g) závazné ukazatele finančních plánů na činnost školských příspěvkových organizací města
v celkové částce Kč =7 446 tis. s kladným nebo nulovým hospodářským výsledkem, z toho:
- MŠ Cestička NR, p. o. Kč =1 470 tis.
- MŠ Šikulka NR, p. o. Kč =370 tis.
- ZŠ NR, p. o. Kč =4 164 tis.
- ZUŠ NR, p. o. Kč =522 tis.
- DDM NR, p. o. Kč =920 tis.
h) závazné ukazatele poskytování běžných dotací v objemu Kč =3 000 tis. z toho:
- v sociální oblasti Kč =600 tis.
- v oblasti sportu Kč =2 000 tis.
- v oblasti volného času dětí a mládeže Kč 100 tis.
- v oblasti zájmové činnosti Kč 80 tis.
- v oblasti kultury Kč 220 tis.
ch) závazné ukazatele na činnost osadních výborů Jimlíkov Kč 35 tis. a Mezirolí Kč 85 tis.;
i) závazné ukazatele na činnost JSDH JPO III Nová Role Kč 750 tis. a JPO V Mezirolí
Kč 200 tis.
j) ukazatel zákonná rezerva dle § 25 písm. a) z. č. 240/2000 Sb. na krizová opatření Kč 200 000,v běžném
rozpočtu;
nespecifikovaná
běžná
rezerva
Kč =3 150 627,--.
k)
předložený
Střednědobý
výhled
rozpočtu
města
Nová
Role
na období dvou let, tj. roky 2022 a 2023 v souhrnných základních údajích
o očekávaných příjmech a výdajích včetně dlouhodobých závazků – úvěru u ČSOB
a. s. na páteřní komunikaci v části obce Mezirolí.
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•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/04-3)

Inventarizační komise – inventarizace majetku a závazků města za rok 2020
RMě
• zřizuje
k provedení inventarizace majetku a závazků města za rok 2020 inventarizační komise a jmenuje
jejich členy takto:
Hlavní inventarizační komise:
- Milena Tichá, zastupitelka města jako předseda
- Petra Höflerová, referent EO jako člen
- Alena Veselá, referent EO jako člen
Likvidační komise:

•

- Kateřina Černá, DiS., tajemnice jako předseda
- Petra Höflerová, referent EO jako člen
- Krbcová Petra, zastupitelka města jako člen

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/04-4)

Vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 10/2020
RMě
• schvaluje
vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 10/2020.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/04-5)

Dodatek č. 1/2020 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 5/2020 – TK Nová Role z. s.
RMě
• doporučuje ZMě schválit
uzavření Dodatku č. 1/2020 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 5/2020 o poskytnutí
investiční dotace na rekonstrukci kompletního povrchu tří antukových kurtů pro spolek Tenisový
klub Nová Role, z.s., IČ 26625555, Chodovská 338, 362 25 Nová Role. Dodatkem se mění článek
IV. bod 1, kdy příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci činnosti nejpozději do 15.5.2021.
Dále bod 9. kdy příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vyúčtování čerpání dotace
do 15.5.2021. Nejpozději v termínu do 15.5.2021 je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na
účet poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Dále se mění článek VI. Bod 1., kdy v
případě že příjemce po ukončení daného období, na které byla dotace poskytnuta, nejpozději do
15.5.2021, nevrátí převodem na účet poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace považují se
tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Dále pak bod 2. V případě, že příjemce po ukončení činnosti daného kalendářního roku,
nejpozději do 15.5.2021 nepředloží finanční vyúčtování dotace, považují se poskytnuté
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 52/04-6)
Dodatek č. 1/2020 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 4/2020 – FK Nová Role z. s.
RMě
• doporučuje ZMě schválit
uzavření dodatku č. 1/2020 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 4/2020 o poskytnutí
investiční dotace na projektovou dokumentaci na výstavbu budovy skladu a kanceláře pro
Fotbalový klub Nová Role, zapsaný spolek, IČO 26588960. Dodatkem se mění článek IV. bod 1,
kdy příjemce je oprávněn čerpat dotaci k realizaci činnosti nejpozději do 30.3.2021. Dále bod 9.
kdy příjemce je povinen předložit poskytovateli finanční vyúčtování čerpání dotace do 30.3.2021.
Nejpozději v termínu do 30.3.2021 je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet
poskytovatele případnou nepoužitou část dotace. Dále se mění článek VI. bod 1., kdy v případě
že příjemce po ukončení daného období, na které byla dotace poskytnuta, nejpozději do
30.3.2021, nevrátí převodem na účet poskytovatele nevyčerpané prostředky dotace, považují se
tyto prostředky za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Dále pak bod 2. V případě, že příjemce po ukončení činnosti daného kalendářního roku,
nejpozději do 30.3.2021 nepředloží finanční vyúčtování dotace, považují se poskytnuté
prostředky dotace za zadržené ve smyslu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/04-7)

Žádost o revokaci usnesení – Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 8/2020 – FK Nová
Role z. s.
RMě
• bere na vědomí a předkládá k jednání ZMě
žádost FK NR, z. s. o revokaci usnesení ZMě 14/04-3) ze dne 2.9.2020 ve věci uzavření dodatku
č. 2/2020 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 8/2020 na vybudování „Fotbalového
hřiště z umělé trávy FK Nová Role“ pro spolek Fotbalový klub Nová Role, IČO 26588960.
Dodatkem žádá FK NR, z. s. změnit článek I. Účel dotace – Předmětem této smlouvy je
poskytnutí investiční finanční podpory z rozpočtu města Nová Role ve formě dotace (dále jen
„dotace“) na akci „Fotbalové hřiště s povrchem z umělé trávy FK Nová Role a víceúčelový
traktůrek s příslušenstvím“ spolufinancovanou z prostředků dotace MŠMT v souladu
s Programem 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSD, SK a TJ v rámci
VÝZVY V5 Sport dle předložené a schválené individuální žádosti. Dále se mění článek II. bod 1.
Příjemci dotace je poskytována dotace ve výši Kč =3 000 000,-- slovy: =tři milióny korun
českých= na akci „Fotbalové hřiště s povrchem z umělé trávy FK Nová Role a víceúčelový
traktůrek s příslušenstvím“ spolufinancovanou z prostředků dotace MŠMT v souladu
s Programem 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ v rámci
VÝZVY V5 Sport uvedené v čl. I. Dále se mění článek IV. bod 4. Dotace je poskytována na akci
„Fotbalové hřiště s povrchem z umělé trávy FK Nová Role a víceúčelový traktůrek s
příslušenstvím“ spolufinancovanou z prostředků dotace MŠMT v souladu s Programem 133D531
Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ v rámci VÝZVY V5 Sport. Ostatní
ujednání zůstávají beze změn.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 52/04-8)
Dodání dokumentace pro možnost etapového členění případné realizace akce – Multifunkční
sportovně relaxační park
RMě
• bere na vědomí
informaci o možnosti a podmínkách získání dotace v rámci programu Podpora a rozvoj regionů
2021 Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli, pro případnou
realizaci záměru Multifunkčního sportovně relaxačního parku na parc. č. 1049/1 v k.ú. Nová
Role.
•

ukládá OSA MěÚ
oslovit
zhotovitele
PD
Multifunkčního
sportovně
relaxačního
parku
o dodání dokumentace ve formátu pro možnost etapového členění případné stavební realizace
akce.

•

bere na vědomí
informaci o významu a důležitosti Strategického plánu rozvoje města, jakožto nutného
dokumentu pro možnost čerpání dotací z programů Ministerstva pro místní rozvoj.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/04-9)

Rekonstrukce nákladního výtahu ve školní jídelně
RMě
• bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o. ze dne 30. 09. 2020 na
rekonstrukci nákladního výtahu ve školní jídelně;
•

schvaluje
uzavření smluvního vztahu s firmou “VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o., Jenišov 116, 360 01
Jenišov,
IČO:
25218883,
DIČ:
CZ25218883“,
s
nabídkovou
cenou
Kč =331 540,- Kč včetně DPH s termínem realizace v roce 2021;

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce po
schválení rozpočtu města na rok 2021.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/05-1)

Přijetí daru – ZŠ Nová Role p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČO 70939454 přijetí daru v hodnotě Kč =211 744,77.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 52/05-2)
Změna závazných ukazatelů – ZŠ Nová Role p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČO 70939454 změnu závazných ukazatelů v roce 2020 dle předložené žádosti
v celkové výši přesunu Kč =368 000.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/05-3)

Změna odpisového plánu – ZŠ Nová Role p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČO 70939454 změnu odpisového plánu na rok 2020 na částku Kč=84 204,-(původně Kč =79 909,--).
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/05-4)

Nepřesné plnění díla předchozí účetní ZŠ Nová Role p. o.
RMě
• bere na vědomí
informaci ředitelky své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková
organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role, IČO 70939454 ve věci nepřesného plnění díla
předchozí účetní školy OSVČ Romana Klokočková, Jindřichovice 159, 358 01 Kraslice, IČO
73429732 za období leden 2019 až červenec 2020
•

konstatuje,
že řešení ve věci nepřesného plnění díla mezi základní školou a bývalou účetní spadá plně do
kompetence ředitelky organizace.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/05-5)

Změna závazných ukazatelů v roce 2020 – MŠ Šikulka Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČO 70939446 změnu závazných ukazatelů v roce 2020 dle předložené
žádosti v celkové výši přesunu Kč=47 000,--.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 52/05-6)
Změna závazných ukazatelů v roce 2020 – MŠ Cestička Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská
234, 362 25 Nová Role, IČO 70939837 změnu závazných ukazatelů v roce 2020 dle předložené
žádosti v celkové výši přesunu Kč=189 000,--.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská
234, 362 25 Nová Role, IČ:70939837 změnu odpisového plánu na rok 2020 na částku Kč=57
896,-- (původně Kč 49 090,--).

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/05-7)

Úkol pro příspěvkové organizace a školská zařízení
RMě
• ukládá
všem svým příspěvkovým organizacím, školským zařízením, předkladát případnou žádost o
změnu ovlivnitelných závazných ukazatelů (zejména materiál, opravy, služby, nákup DDHM)
v průběhu kalendářního roku zřizovateli před faktickým objednáním a uskutečněním finančního
výdaje.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/06-1)

Změna organizační řádu MěÚ Nová Role
RMě
• schvaluje
s účinností od 16. ledna 2021 změnu organizačního řádu Městského úřadu Nová Role vč.
organizačního schéma MěÚ Nová Role tak, jak je uvedeno v příloze zápisu. Současně s tím dle
této přílohy RMě stanovuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) celkový počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadu na třináct
úředníků (z toho 1 pozice vedoucí EO – neobsazena) a dva zaměstnanci na tzv. pomocné,
servisní a manuální práce – úklid úřadu; řidič seniorexpres a správce DPS a KD. RMě ruší své
usn. č. 49/07-4) ze dne 19. 10. 2020.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/06-2)

Zápisy z OV Mezirolí ze dne 5. 8., 21. 9., 7. 10. 2020
RMě
• bere na vědomí
předložené zápisy Osadního výboru Mezirolí z jeho 19. – 21. zasedání z 5. 8., 21. 9. a 7. 10.
2020 a předkládá je do ZMě.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 52/06-3)
Kroniky města Nová Role
RMě
• bere na vědomí
informaci Mgr. Jaromíra Rokuska – pověřence pro ochranu osobních údajů pro město Nová Role
o doporučujícím stanovisku s nezveřejňováním kroniky města na webu města.
•

souhlasí
s nezveřejňováním kronik města Nová Role v elektronické podobě na webu města.

•

ukládá EO ve spolupráci s OSA MěÚ
zajistit vyjmutí kronik města Nová Role za roky 2013 až 2019 z webu města. Zájemci mohou do
kronik nahlížet podle § 4 zák. č. 132/2006 Sb.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/06-4)

Termíny zasedání RMě v roce 2021
RMě
• schvaluje
termíny svých zasedání v roce 2021 takto:
18. 1., 8. 2., 22. 2., 8. 3., 22. 3., 12. 4., 26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6., 21. 6., 26. 7., 23. 8., 6. 9.,
20. 9., 4. 10., 18. 10., 8. 11., 22. 11., 6. 12.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/06-5)

Termíny obřadů uzavření manželství pro rok 2021
RMě
• schvaluje
termíny obřadů uzavření manželství pro rok 2021 takto:
23. ledna, 20. února, 20. března, 24. dubna, 22. května, 26. června, 24. července, 21. srpna,
25. září, 23. října, 20. listopadu, 18. prosince.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/06-6)

Termíny Vítání občánků pro rok 2021
RMě
• schvaluje
termíny Vítání občánků pro rok 2021 takto:
18. března, 17. června, 16. září, 16. prosince.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 52/06-7)
Zpráva o činnosti o. p. s. Ladara Karlovy Vary k 31. 10. 2020
RMě
• bere na vědomí
předloženou zprávu o činnosti o. p. s. Ladara Karlovy Vary k 31. 10. 2020.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/06-8)

Vyhrazené parkoviště pro vozidlo služby Senior expres
RMě
• schvaluje
zřízení vyhrazeného parkoviště pro vozidlo Opel Vivaro RZ: 6AP 8017 sloužící jako přepravní
vozidlo služby Senior expres na podélném parkovišti na náměstí před budovou MěÚ Nová Role.
Parkoviště bude osazeno vodorovným dopravním značením V10e (vyhrazené parkoviště) a
svislým dopravním značením IP12 (vyhrazené parkoviště) s dodatkovou tabulkou opatřenou
registrační značkou vozidla.
•

souhlasí
s umístěním dopravního značení a se zvláštním užíváním místní komunikace pro zřízení
vyhrazeného parkoviště

•

ukládá OSA MěÚ
zajistit realizaci tohoto vyhrazeného parkovacího stání.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/06-9)

Dopravní značka „zákaz parkování“
RMě
• bere na vědomí a zamítá
žádost ********, o umístění dopravní značky „zákaz parkování“ na veřejně přístupnou účelovou
komunikaci ležící na pozemku parc. č. 25/24 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, na vjezdu do
prostoru mezi zahrádkami v zahrádkářské kolonii „U čapího hnízda“.
RMě konstatuje, ze umístění předmětné dopravní značky není zájmem města.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/06-10)

Informační tabule o sledování města MKDS
RMě
• bere na vědomí a zamítá
osazení 3 ks informačních tabulí o sledování města městským kamerovým a dohlížecím
systémem na vjezdech do Nové Role na silnici II. třídy č. 209 a na místní komunikaci ve směru
od silnice II. třídy č. 20910 v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
•

ukládá OSA MěÚ Nová Role
zajistit výrobu a osazení informačních tabulí.
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•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/06-11)

Informační tabule o sledování města MKDS
RMě
• bere na vědomí
požadavek jednatele společnosti Norobyt s.r.o. pana Tichého na zřízení vyhrazeného
parkovacího stání u dveří do výměníkové stanice.
•

souhlasí
s umístěním dopravního značení na budovu výměníkové stanice a se zřízením vyhrazeného
parkovacího stání s časovým omezením od – do.

•

ukládá OSA MěÚ
zajistit realizaci tohoto záměru.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 52/06-12)

Vysílání TV ZAK
RMě
• bere na vědomí
předložené nabídky na vysílání TV ZAK pro město Nová Role v roce 2021
•

konstatuje,
že nemá zájem tyto využít pro potřeby města.

•

hlasování
5 pro

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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