USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 27. zasedání konaného dne 16. 12. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 27/03 – 1)
Pacht části pozemku st. p. č. ½ v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role
RMě
• schvaluje
pacht části pozemku st. p. č. ½ v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role o výměře 458 m2 za účelem
využití pozemku jako zahrádky pro ********. Sazba za pronájem bude stanovena ve výši Kč 7,- za m2/rok.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/04 – 1)

Dary na ples města v roce 25. 1. 2020
RMě
• schvaluje
přijetí finančního sponzorského daru na organizaci 8. Reprezentačního plesu města konaného
dne 25. 1. 2020 v Kulturním domě v Nové Roli ve výši:
- Kč =10 000,- Sedlecký kaolin a. s., IČO 63509911, Božičany 167, 362 26 Božičany
- Kč =10 000,- Karlovarská plynárenská s. r. o., IČO 29120951, Jenišov 68, 360 01 Jenišov
- Kč =10 000,- Thun 1794 a. s., IČO 28002482, Tovární 242, 362 25 Nová Role
•

schvaluje
přijetí věcných sponzorských darů na organizaci 8. Reprezentačního plesu města konaného dne
25. 1. 2020 od:
- Sedlecký kaolin a. s., IČO 63509911, Božičany 167, 362 26 Božičany
- CHOTES s. r. o., IČO 26319438, U Porcelánky 212, 357 35 Chodov
- Dinocommerce s. r. o., IČO 18224253, Vančurova 341, 357 Chodov

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/04 – 2)

Vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 8/2019
RMě
• schvaluje
vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 8/2019.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/04 – 3)

Prodej cimbálu – ZUŠ Nová Role
RMě
• bere na vědomí
informaci o nevyužitelnosti cimbálu Bohák standard s příslušenstvím v ZUŠ NR, p. o.
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•

ukládá
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 rozeslat nabídku prodeje cimbálu za cenu Kč
=50 000,-- ostatním základním uměleckým školám v ČR, popř. hudebním spolkům a kapelám
v ČR, zejména na Moravě.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/04 – 4)

Neinvestiční dotace pro FK Nová Role, z. s.
RMě
• doporučuje ZMě schválit
poskytnutí neinvestiční dotace pro spolek Fotbalový klub Nová Role, Chodovská 232E, 362 25
Nová Role, IČO 6588960 ve výši Kč =8 422,-- za rozhrnutí a uválcování příjezdové komunikace
do sportovního areálu od budovy koupaliště až ke škvárovému hřišti. Jedná se o navýšení
příspěvku na celoroční činnost, který už byl poskytnutý ve výši Kč 503 tis.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/04 – 5)

Rozpočtová úprava č. 3 a 4/2019
RMě
• schvaluje
rozpočtovou úpravu č. 3/2019 na Kč 20 tis. v rámci odvětvového paragrafu 5512 – požární
ochrana – dobrovolná část v běžné části rozpočtu:
Snižuje se položka 5171 – opravy udržování o Kč 20 tis. JPO III Nová Role (oprava plotu)
Zvyšuje se položka 5163 – ostatní služby peněžních ústavů JPO V Mezirolí o Kč 20 tis. (HAV
nového vozidla)
Jedná se pouze o přesun mezi položkami v rámci schváleného odvětvového paragrafu 5512 požární ochrana – dobrovolná část JPO V Mezirolí, celkový rozpočet Kč 127 tis. bude navýšen o
Kč 20 tis. na Kč 147 tis., celkový rozpočet JPO III Nová Role bude o Kč 20 tis. ponížen v položce
oprava plotu (byla vysoutěžena nižší cena), nejedná se o rozpočtové opatření.
• hlasování
4 pro
•

•

schvaluje
rozpočtovou úpravu č. 4/2019 na Kč 70 tis. v rámci odvětvového paragrafu 3421 – využití
volného času dětí a mládeže v běžné části rozpočtu:
Snižuje se položka 5137 – drobný hmotný dlouhodmý majetek o Kč 70 tis. (neuskutečněný
nákup nových herních hracích prvků na dětská hřiště).
Zvyšuje se položka 5171 – opravy a udržování o Kč 70 tis. (provedené opravy na dětských
hřištích po kontrole ČOI). Nejedná se o rozpočtové opatření.
hlasování
4 pro
Usn.č. 27/04 – 6)

Rozpočtové opatření č. 36/2019
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/2019 na Kč 39 140,-- přijatý finanční příspěvek od MZE na obnovu,
zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku.
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Zvyšují se daňové příjmy položka 4116
Zvyšuje se výdaje § 6330 – převod dotace na VHČ Lesní správa.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/05 – 1)

Dohoda o provedení práce na rok 2019 a 2020 s ředitelkou DDM Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
ředitelce své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, p. o., Chodovská 236, 362
25 Nová Role, IČO 75042151 paní Mileně Tiché uzavření Dohody o provedení práce na rok 2019
a dále na rok 2020 s příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Nová Role, p. o. v rámci
realizace projektu 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP
VVV) název projektu je DDM Nová Role s termínem realizace 1.3.2019 - 28.2.2021.
Předpokládaná sazba cca Kč 130,--/h, cca 4 h/týden.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/05 – 2)

Stížnost – úpravy v ulici Krátká
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151 změnu závazných ukazatelů v roce 2019 dle předložené
žádosti v celkové výši přesunu Kč=25 000,-- takto:
• 501 materiál Kč=110 tis. – původně Kč 130 tis. (snížení o Kč=20 tis.)
• 503 jiné neskl. dodávky Kč=0 tis. – původně Kč 5 tis. (snížení o Kč=5 tis.)
• 518 služby Kč=168 tis. – původně Kč 143 tis. (zvýšení o Kč=25 tis.)
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151 čerpání Rezervního fondu v souladu s § 30 odst. 2a)
zákona 250/2000 Sb. ve výši Kč =60 000,-- na rozvoj své činnosti – pořízení nábytku a pomůcek
pro děti.

•

hlasování
4 pro

•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČO 70939446:
změnu závazných ukazatelů v roce 2019 dle předložené žádosti v celkové výši přesunu Kč=39
000,-- takto:
1. 501 materiál Kč=55 tis. – původně Kč 60 tis. (snížení o Kč=5 tis.)
2. 503 jiné neskl. dodávky Kč=42 tis. – původně Kč 38 tis. (zvýšení o Kč=4 tis.)
3. 512 cestovné Kč=0 tis. – původně Kč 1 (snížení o Kč=1 tis.)
4. 518 služby Kč=110 tis. – původně Kč 140 tis. (snížení o Kč=30 tis.)
5. 521 mzdy Kč=3 tis. – původně Kč 6 tis. (snížení o Kč=3 tis.)
6. 558 náklady z DDM Kč =93 tis. – původně Kč 58 tis. (zvýšení o Kč=35 tis.)

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 27/05 – 3)
Změna závazných ukazatelů v roce 2019 a změna odpisového plánu na rok 2019 – MŠ Cestička
Nová Role, p. o.
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 2019 dle předložené žádosti v celkové výši přesunu Kč=271
000,-- takto:
• 501 materiál Kč=276 tis. – původně Kč 98 tis. (zvýšení o Kč=178 tis.)
• 502 energie Kč=88 tis. – původně Kč 84 tis. (zvýšení o Kč=4 tis.)
• 503 jiné neskl.dodávky Kč=557 tis. – původně Kč 570 tis. (snížení o Kč= 13 tis.)
• 511 opravy a udržování Kč=63 tis. – původně Kč 270 tis. (snížení o Kč=207 tis.)
• 518 služby Kč=286 tis. – původně Kč 210 tis. (zvýšení o Kč=76 tis.)
• 521 mzdy Kč=15 tis. – původně Kč 20 tis. (snížení o Kč=5 tis.)
• 524 zák.soc.pojištění Kč=10 tis. – původně Kč 0 (zvýšení o Kč=10 tis.)
• 551 odpisy Kč =36 tis. – původně Kč 33 tis. (zvýšení o Kč=3tis.)
• 558 náklady z DDM Kč =164 tis. – původně Kč 210 tis. (snížení o Kč=46 tis.)
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská
234, 362 25 Nová Role, IČO 70939837 změnu odpisového plánu na rok 2019 na částku Kč =35
706,-- (původně Kč 33 132,--).

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/05 – 4)

Změna závazných ukazatelů v roce 2019 – 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 2019 dle předložené žádosti v celkové výši přesunu Kč=140
000,-- takto:
• 502 energie Kč=820 tis. – původně Kč 900 tis. (snížení o Kč=80 tis.)
• 518 služby Kč=730 tis. – původně Kč 790 tis. (snížení o Kč=60 tis.)
• 558 nákl. z pořízení DDHM Kč=665 tis. – původně Kč 525 tis. (zvýšení o Kč 140 tis.)
•

revokuje
své usnesení 26/05-1d) ze dne 2.12.2019 a

•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za 2. pololetí roku 2019 ve výplatě za měsíc prosinec t.
r. ředitelce své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní
232, 362 25 Nová Role, IČ:70939454 v předloženém znění.

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 27/06 – 1)
Regenerace Novorolského rybníku
RMě
• bere na vědomí
Závěrečnou zprávu firmy G-servis Praha, spol. s r. o., kterou vyhotovila na základě rozhodnutí
ZMě ze dne 19.6.2019 usnesením č. 7/05-3a), za účelem provedení nápravných opatření pro
udržitelné zlepšení nevyhovující kvality vody ve vodní nádrži Novorolský rybník.
•

schvaluje
návrh závěrečné zprávy na dodržení předloženého časového harmonogramu plnění
projektovaných prací.

•

doporučuje
schválit návrh na souběžné řešení regenerace rybníka a opravu přelivu hráze v souladu
s návrhem finančního výboru.

•

doporučuje ZMě
zařazení realizace obou investičních akcí do návrhu rozpočtu na r.2020 a pro tyto účely vyčlenit
finanční prostředky, které dle předložených rozpočtů činí Kč=4 500 000,-.

•

ukládá OSA MěÚ
prověřit všechny možnosti dotačních titulů na revitalizace vodních ploch a zadržování vody
v krajině.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 27/06 – 2)
Mimořádné finanční odměny ředitelům PO
RMě
• bere na vědomí
nabídku Lukáše Martinky z Projektu Kresby historické architektury, IČO 88360261, Radouň č. ev.
6, 411 08 Štětí, o vydání knížky s barevnými perokresbami památek města Nová Role a
•

zamítá
objednávku nabízených knížek s barevnými perokresbami památek města Nová Role.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 27/07 - 1)
Zápis z jednání Komise pro mládež a seniory ze dne 25. 11. 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro mládež a seniory ze dne 25. 11. 2019.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 27/07 - 2)
Rezignace na funkci člena Komise sociální a zdravotní
RMě
• bere na vědomí
rezignaci Václava Feníka na funkci člena Komise sociální a zdravotní z důvodu uzavření
pracovního poměru u MěNR.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/07 - 3)

Členství v Redakční radě Novorolského zpravodaje
RMě
• schvaluje
zánik členství v Redakční radě Novorolského zpravodaje paní Olgy Lillové z důvodu úmrtí.
•

jmenuje
členkou Redakční rady Novorolského zpravodaje paní Mgr. Dagmar Schlapákovou s účinností od
1. 1. 2020.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/07 - 4)

Zápis z 3. jednání Finančního výboru ze dne 4. 12. 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z 3. jednání Finančního výboru ze dne 4. 12. 2019 a předkládá jej do ZMě.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/08 - 1)

Veřejné projednání – sportovně relaxační multifukční park
RMě
• doporučuje ZMě
na základě návrhu FV projednat předložené studie formou veřejného projednání, tzn. autorská
prezentace návrhů před širokou veřejností s následnou veřejnou diskuzí s autory.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/08 - 2)

Uzavření DPP na údržbu veřejných prostranství v části obce Mezirolí
RMě
• schvaluje
uzavření DPP pro ******** na údržbu veřejných prostranství v části obce Mezirolí ve výši
odměny Kč =23 000,-- na období leden až březen 2020.
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•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/08 – 3)

Odkup pozemku od ČD a. s. – p. č. 1630/2 a části pozemku p. č. 1630/5, oba v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
vyjednávat o odkupu pozemku od ČD a. s. p. č. 1630/2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role o
výměře cca 337 m2 a dále části p. p. č. 1630/5 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role o výměře cca
442 m2. Jedná se o sousedící pozemku k pozemku p. č. 1630/9, který město od ČD a. s. již
zakoupilo, zajistil by se přístup na budované záchytné parkoviště.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/08 – 4)

„Zateplení bytového domu U Plynárny 310“
RMě
• schvaluje
v souladu s výsledkem výběrového řízení zadání plánované investiční akce zakázky malého
rozsahu na stavbu „Zateplení bytového domu U Plynárny 310“ v Nové Roli společnosti Sova
stavební s.r.o., IČO 29162360, se sídlem U Chaloupek 14, 182 00 Praha 8 (kontaktní adresa:
Loketská 389, 360 06 Karlovy Vary) za cenu díla =1 217 100,- Kč bez DPH (=1 399 665,- Kč
cena celkem včetně 15% DPH) – nejvýhodnější vyhodnocená nabídka.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 27/08 – 5)

Vícepráce – TDI na akci „Nová Role – stavební úpravy komunikace ul. Husova Nová Role, na č.
parc. 1544/3 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
proplacení víceprací za vykonávání TDI na akci „Nová Role – stavební úpravy komunikace ul.
Husova Nová Role, na č. parc. 1544/3 k. ú. Nová Role“ v ceně Kč =29 500,-- včetně DPH na
zajištění TDI Ing. Romanem Havlanem, Dolní Žďár 31, 363 01 OSTROV, IČO 72256583.
•

hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jiří Sýkora
místostarosta města

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