USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 33. zasedání konaného dne 2. 12. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 33/02 – 1)
Rozšíření nájemní smlouvy:
RMě
 projednala
předloženou žádost nájemce p. p. č. 133/6 v k. ú. Jimlíkov, obec Nová Role ******* o rozšíření
nájemní smlouvy o druhou osobu


schvaluje
tuto žádost



ukládá
EO MěÚ věc zprocesovat



hlasování
4 pro
Usn.č. 33/03 – 1)

Odpis nedobytné pohledávky:
RMě
 schvaluje
po poradě s advokátní kanceláří odpis nedobytné pohledávky za roční vyúčtování služeb u
nájemného za byt v ulici U Plynárny č. p. 307, č. bytu 9 v Nové Roli v částce Kč =3 412,--za
období roku 2013 z důvodu nevymahatelnosti pro vystěhování dlužníka z ČR.


hlasování
4 pro

Usn.č. 33/03 – 2)
Dohoda o splátkách dluhu:
RMě
 projednala
předloženou žádost dlužníka ******** o uzavření dohody o splátkách dluhu na nájemném a
službách souvisejících z minulého období s užíváním bytu v Tovární ul. č. p. 29 v Nové Roli na
zbylý dluh ve výši Kč =42 580,-

schvaluje
sepsání Dohody o splátkách dle návrhu předloženého EO MěÚ Nová Role



ukládá
Norobyt s.r.o. s dlužníkem Dohodu uzavřít



hlasování
4 pro

1

Usn.č. 33/03 – 3)
Přijetí sponzorských darů na Ples města 2016:
RMě
 schvaluje
přijetí finančních sponzorských darů v roce 2015 na Ples města, který se bude konat 23. 1. 2016
a to od společností: Autoservis Potužák Nová Role ve výši Kč 10 000,--, AD Ligneta regionalbus
s. r. o. Karlovy Vary ve výši Kč 10 000,--, GB-COMP v. o. s. Nová Role v částce Kč 1 000,--, Ing.
Roman Havlan Kč 2 000,-

ukládá
EO MěÚ uzavřít darovací smlouvy



bere na vědomí
zajištění propagace na Plese města od společnosti Jan Becher – Karlovarská Becherovka, a. s.
Karlovy Vary dodáním cen do tomboly v počtu 12 ks láhví Becherovky



hlasování
4 pro
Usn.č. 33/03 – 4)

Čerpání fondu investic ZŠ Nová Role:
RMě
 schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, Školní 232 použití Fondu investic v částce
cca Kč =45 000,-- na nákup škrabky brambor do Školní jídelny z důvodu poruchy stávající již
zastaralé škrabky.


bere na vědomí
nečerpání Fondu investic organizace na vybudování doskočiště v areálu základní školy z důvodu
časové tísně oslovené a vybrané firmy v letošním roce, tím nebude naplněno schválené usn.
RMě 20/04-2b) ze dne 15. 7. 2015



hlasování
4 pro

Usn.č. 33/03 – 5)
Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Role, Rolavská č. p.
234, nový název organizace Mateřská škola Cestička Nová Role:
RMě
 schvaluje
změnu závazných ukazatelů dle předložené žádosti takto:
- 501 materiál Kč 261 tis. – původně Kč 264 tis.
- 502 el. energie Kč 51 tis. – původně Kč 370 tis. (i s ÚT)
- 503 vodné, plyn, teplo Kč 352 tis. - původně Kč 30 tis. (bez ÚT)
- 511 opravy a udržování Kč 216 tis. – původně Kč 75 tis.
- 512 cestovné Kč 0,-- původně Kč 2 tis.
- 513 náklady na reprezentaci Kč 5 tis. - zůstává beze změny
- 518 ostatní služby Kč 173 tis. – původně 163 tis.
- 521 – mzdové náklady Kč 13 tis. – původně Kč 0,-- 525 zákonné pojištění zaměstnanců Kč 13 tis. – původně Kč 15 tis.
- 549 ostatní náklady z činnosti Kč 5 tis. - zůstává beze změny
- 551 odpisy DHM Kč 22 tis. - zůstává beze změny
- 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 175 tis. – původně Kč 335 tis.
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Celkový příspěvek na provoz Kč 1 286 000,-- zůstává, § 3111, pol. 5331, org. 220


hlasování
4 pro
Usn.č. 33/03 – 6)

Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role:
RMě
 schvaluje
změnu závazných ukazatelů dle předložené žádosti takto:
- 501 materiál Kč 101 tis. – původně Kč 80 tis.
- 502 el. energie Kč 130 tis. – původně Kč 160 tis. (i s ÚT)
- 503 vodné Kč 4 tis. - původně Kč 2 tis.
- 511 opravy a udržování Kč 5 tis. – zůstává beze změny
- 512 cestovné Kč 10 tis. – zůstává beze změny
- 518 ostatní služby Kč 180 tis. – zůstává bez změny
- 521 – mzdové náklady Kč 185 tis. – zůstává beze změny
- 524 – zákonné SP a ZP Kč 68 tis. – původně Kč 63 tis.
- 527 zákonné sociální náklady Kč 4 tis. – původně Kč 2 tis.
- 549 ostatní náklady z činnosti Kč 15 tis. - zůstává beze změny
- 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 34 tis. – zůstává beze změny
Celkový příspěvek na provoz Kč 736 000,-- zůstává, § 3421, pol. 5331.


hlasování
4 pro
Usn.č. 33/03 – 7)

Čerpání fondu odměn příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role:
RMě
 schvaluje
čerpání Fondu odměn v částce cca Kč =40 000,-- na výplatu odměn v roce 2015.


hlasování
4 pro
Usn.č. 33/03 – 8)

Žádost o dotaci z rozpočtu města na rozjezd zdravotní ambulance:
RMě
 projednala
předloženou žádost MUDr. Štěpána Nováčka


neschvaluje
tuto žádost



hlasování
4 pro

Usn.č. 33/03 – 9)
Benefit zaměstnancům města na HPP:
RMě
 souhlasí
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poskytnutím zaměstnaneckého benefitu – zdravotní masáž těla pro zaměstnance města na HPP


schvaluje
nákup poukázek v hodnotě 1000,- Kč pro tento účel



hlasování
4 pro
Usn.č. 33/04 – 1)

Veřejná zakázka malého rozsahu – projektová dokumentace na střechu a zateplení budovy v
Chodovská č. p. 236, Nová Role:
RMě
 bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové
dokumentace na realizaci projektu „DPS SO 01 a 06“


schvaluje
v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče ing. Petra
Jenýše, Manětínská 1542/67, Plzeň 23, PSČ 323 00, IČ 03708608 s nabídkovou cenou 135
000,00 Kč včetně DPH



ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah



hlasování
4 pro

Usn.č. 33/04 – 2)
Plán odpadového hospodářství města:
RMě
 projednala
předložený materiál


schvaluje
zpracování nového Plánu odpadového hospodářství pro město Nová Role, tak jak ukládá zákon
č.185/2001 Sb., o odpadech a změny některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
navazující na krajský plán a také novou právní úpravou (novela zák. č. 223/2015 Sb., o
odpadech). Jako zpracovatele aktualizovaného POH města na následující období RMě schvaluje
RNDr. Milana Gebouského, Mírová 528, Loket, IČ 12849375



hlasování
4 pro

Usn.č. 33/04 – 3)
Změna dodavatele softwarového vybavení:
RMě
 bere na vědomí
informaci tajemníka MěÚ o změně


schvaluje
tuto změnu dle nabídky spol. GEO DATA, s.r.o., Sokolov, Svatopluka Čecha 1001, IČ 25239970
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hlasování

4 pro

Usn.č. 33/04 – 4)
Oprava v bytě č. 19 v ulici Nádražní č. p. 288:
RMě
 bere na vědomí
žádost nájemníka bytu č. 19 v bytovém domě v ul. Nádražní č. p. 288 o odstranění závad v bytě
a vyjádření komise životního prostředí, výstavby a investic k této žádosti


ukládá
Norobyt s.r.o. zajistit návrh a cenovou nabídku odstranění závad formou vnitřního tepelně
izolačního nátěru a osazení dodatečného topného tělesa dle odborného posudku vypracovaného
Kanceláří stavebního inženýrství s.r.o., Dalovice (Ing. Stanislav Vonka)



ukládá
Norobyt s.r.o. zajistit prověrku skutečného stavu a síly izolací střech domů Nádražní č. p. 288 a
č. p. 291 a v případě nevyhovujícího stavu zajistit alespoň tři cenové nabídky na zateplení
vnitřních ploch střechy pro případný výběr zhotovitele tohoto zateplení



hlasování
4 pro

Usn.č. 33/04 – 5)
Objekt bývalého DDM a knihovny Nová Role:
RMě
 ukládá
OSA MěÚ zajistit tři cenové nabídky na případnou demolici objektu bývalého DDM


hlasování
4 pro

Usn.č. 33/05 – 1)
Bus „Globus“ v roce 2016:
RMě
 projednala
předložený materiál


schvaluje
uzavření objednávky pro rok 2016 se společností AD Ligneta regionalbus s. r. o. Karlovy Vary na
nákupní zájezdy do OC Globus v Karlových Varech v Jenišově z Nové Role a to vždy 3. čtvrtek
v měsíci, odjezd z Nové Role v 8 h z parkoviště u trati v Chodovské ul., odjezd od Globusu zpět
v 10.30 h. Poplatek za dopravu pro účastníka činí jednorázově Kč 20,- tam i zpět. Nákupní zájezd
je určen pro seniory a sociálně slabé občany z Nové Role.



hlasování
4 pro
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Usn.č. 33/05 – 2)
Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti:
RMě
 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0009264/VB/002, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, umístění, zřízení a
provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 1029/1, k. ú. Mezirolí, obec Nová Role,
za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 4.961,-Kč s DPH


hlasování
4 pro
Usn.č. 33/05 – 3)

Návrh darovací smlouvy – mobiliář kostela sv. Michaela archanděla v Nové Roli:
RMě
 bere na vědomí
předložený návrh Darovací smlouvy věcí movitých z mobiliáře kostela sv. Michaela archanděla
v Nové Roli. Znovu se k projednání převzetí movitého vybavení kostela RMě vrátí po rozhodnutí
ZMě o případném převzetí objektu kostela do majetku města.


hlasování
4 pro
Usn.č. 33/05 – 4)

Přidělení bytů č. 44 a 45 v Domě s pečovatelskou službou Nová Role:
RMě
 projednala
předložené podklady


schvaluje
přidělení bytů č. 44 a 45 žadatelům dle starostkou předloženého návrhu



schvaluje
náhradníky pro případ, že by žadatelé byt odmítli



hlasování
4 pro
Usn.č. 33/05 – 5)

Osobnost města Nová Role za rok 2015:
RMě
 se shodla
na jméně kandidáta na osobnost města Nová Role za rok 2015


pověřuje
starostku města jejím vyhlášením na Novoročním koncertě 3. 1. 2016 v Kulturním domě Nová
Role



hlasování
4 pro
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Usn.č. 33/05 – 6)
Žádost města Nejdek o změnu v návrhu územního plánu města Nová Role:
RMě
 bere na vědomí
předloženou informaci o potřebě dodatečné změny návrhu územního plánu (změna funkčního
využití ploch v k. ú. Nová Role) z důvodu budování cyklostezky Nejdek – Nová Role a požádala
zástupce města Nejdek o podání podrobných informací v této záležitosti zastupitelům města na
jejich zasedání plánovaném na 30. 12. 2015


hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Milena Tichá, v. r.
radní
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