USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 10. zasedání konaného dne 20. 3. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 10/03 – 1)
Smlouva o výpůjčce z Putovní výstavy projektu Inducult2.0
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce z Putovní výstavy projektu Inducult2.0 mezi Krajským sdružením
MAS Karlovarského kraje, z. s., IČO 03602036, zastoupeným Ing. Miroslavem Makovičkou,
předsedou sdružení a Městem Nová Role, Městská knihovna Nová Role, organizační složka,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, zastoupeným Jitkou Pokornou, starostkou města a
•

pověřuje
starostku města podpisem Smlouvy o výpůjčce.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 – 2)

Pronájem nebytových prostor v budově kulturního domu
RMě
• schvaluje
pronájem nebytových prostor v budově Kulturního domu Města Nová Role, Chodovská 236, v II.
nadzemním podlaží v levé části budovy před sálem, o celkové výměře 20,8 m2, ve
prospěch nájemce
********
za
paušální
částku
nájemného
a
energií
Kč =500,--/měsíčně na dobu neurčitou za účelem hudebních zkoušek kapely. Záměr obce
vyvěšen od 27. 2. do 15. 3. 2019. Ve smlouvě sjednat podmínky úklidu společných prostor.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 – 3)

Záměr obce na pronájem pozemku p. č. 669/3 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá EO MěÚ
zveřejnit záměr na pronájem pozemku p. č. 669/3 v k. ú. Nová Role, obec Jimlíkov o výměře 51
m2 za účelem údržby pozemku při zvýšené hladině vody ve vodních tocích. Jedná se o pozemek
podél zahrady plotu v osobním vlastnictví. Pozemek bude pronajat za podmínky, že zůstane
veřejně přístupný, nebude oplocen. Vyžádat stanovisko osadního výboru.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 – 4)

Ukončení pachtu pozemku p. č. 78/5 v k. ú. Nová Role
RMě
• souhlasí
s ukončením pachtu pozemku, zahrádky p. p. č. 78/5 o výměře 416 m2 v k. ú. Nová Role, obec
Nová Role, lokalita Nádražní ul. naproti restauraci U Petra s nájemcem ******** ke dni 31. 3.
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2019 na základě předložené žádosti.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 – 5)

Záměr obce na prodej pozemku st. p. č. 39/30 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá OSA MěÚ Nová Role
na základě předložené žádosti ******** zveřejnit záměr obce na prodej pozemku st. p. č.
39/30,
o
výměře
22 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, v souladu s Úplným zněním pravidel prodeje pozemků
a ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek v majetku města. Na pozemku
stojí rozestavěná stavba garáže v majetku žadatele. Cena pro prodej pozemku je navržena na
250,- Kč za m2 + 21 % DPH.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 – 6)

Podnájem bytu č. 25 v Nádražní ul. č. p. 219
RMě
• souhlasí
s podnájmem bytu č. 25 v Nádražní ul. č. p. 291, Nová Role třetí osobě. Žadatel – nájemník bytu
– je na základě Smlouvy o budoucí smlouvě budoucím vlastníkem s plně uhrazenou kupní cenou,
byty budou ve II. pol. r. 2019 převáděny do vlastnictví nájemců.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/04 – 1)

DDM Nová Role – odpisový plán, rozpis závazných ukazatelů
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČ 75042151:
a) rozpis závazných ukazatelů na rok 2019, §3421, položka 5331 – celkem příspěvek na provoz
Kč =910 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
b) odpisový plán na rok 2019 ve výši Kč =5 882,--.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2020 až 2021
v členění na náklady a výnosy organizace
•

ukládá
dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledů na internetových stránkách jednotlivých
příspěvkových organizací a dále na stránkách města jako zřizovatele.

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 10/04 – 2)
ZŠ Nová Role – odpisový plán, rozpis závazných ukazatelů
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ 70939454:
a) rozpis závazných ukazatelů na rok 2019, §3113, položka 5331 – celkem příspěvek na provoz
Kč =4 700 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
b) odpisový plán na rok 2019 ve výši Kč =79 909,--.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2020 až 2021
v členění na náklady a výnosy organizace
•

ukládá
dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledů na internetových stránkách jednotlivých
příspěvkových organizací a dále na stránkách města jako zřizovatele.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/04 – 3)

ZUŠ Nová Role, příspěvková organizace
RMě
• schvaluje
na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm.
w) své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
IČ:06134238 předloženou účetní závěrku za rok 2018 v rozsahu výkazů Výkaz zisku a ztrát,
Rozvaha, Přílohy – doplňující informace, fondy, Hlavní kniha a Inventarizační zpráva.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ:
06134238 rozdělení zlepšeného HV za rok 2018 v celkové výši Kč =288 279,23 a to takto:
do rezervního fondu
Kč =40 000,-do fondu odměn
Kč =30 000,--

•

ukládá
řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 06134238 zajistit odvod nerozděleného zbytku
zlepšeného HV za rok 2018 v celkové výši, tj. Kč=218 279,23 zpět do rozpočtu zřizovatele.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/04 – 4)

DDM Nová Role, příspěvková organizace
RMě
• schvaluje
na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm.
w) své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, IČ:75042151
předloženou účetní závěrku za rok 2018 v rozsahu výkazů Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Přílohy –
doplňující informace, fondy, Hlavní kniha a Inventarizační zpráva.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, IČ:
75042151 rozdělení zlepšeného HV za rok 2018 v celkové výši Kč =18 943,44 a to takto:
- do rezervního fondu
Kč =9 472,44
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•

do fondu odměn

Kč =9 471,--

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/04 – 5)

MŠ Šikulka Nová Role, příspěvková organizace
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, IČ
75039446 vyřazení majetku z roku 2002 v pořizovací hodnotě Kč=25 520,--. Město Nová Role si
tento majetek odkoupí za cenu Kč=100,-- pro svoji organizaci JSDH Nová Role.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/04 – 6)

ZŠ Nová Role, příspěvková organizace
RMě
• schvaluje
na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm.
w) své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ:70939454
předloženou účetní závěrku za rok 2018 v rozsahu výkazů Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Přílohy –
doplňující informace, fondy, Hlavní kniha a Inventarizační zpráva.
•

s ohledem na výši zůstatků ve fondech příspěvkové organizace ukládá ředitelce příspěvkové
organizace Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ:70939454 zajistit odvod
zlepšeného HV za rok 2018 v celé výši Kč =180 143,21 zpět do rozpočtu zřizovatele

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/04 – 7)

Projekt v rámci výzvy 63 OP VVV Šablony II Podpora škol formou projektů
RMě
• schvaluje
realizaci projektu v rámci výzvy 63 OP VVV Šablony II Podpora škol formou projektů
zjednodušeného vykazování své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role,
p. o., IČ 70939454 s názvem projektu „Rozvoj kvalitní výuky“, s termínem realizace 1.8.2019 31.7.2021 a celkovou výší projektu Kč =1 341 900,--. Spoluúčast příjemce dotace je 0 %.
•

schvaluje
předfinancování projektu z prostředků příspěvku na činnost od zřizovatele do doby zaslání
zálohové platby na projekt ze strany MŠMT.

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 10/05 – 1)
Inventarizační zpráva města Nová Role za rok 2018
RMě
• bere na vědomí
předloženou Inventarizační zprávu města Nová Role za rok 2018.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 10/05 – 2)

Poskytnutí neinvestičních dotací a dotací na činnost spolků v roce 2019
RMě
• schvaluje
poskytnutí dotace na celoroční činnost spolků v roce 2019 působících v Nové Roli z rozpočtu
města v souladu s Pravidly města takto:
- Český rybářský svaz MO Božičany ve výši
Kč= 26 000,-- Pěvecký sbor Chorea Nova Nová Role ve výši
Kč= 13 000,-- Skaut stř. Javor Nová Role ve výši
Kč= 19 000,-O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v Pravidlech.
•

neschvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost dle předložených žádostí spolku Aragonit,
z.s., Centru pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o. p. s. Karlovy Vary, neboť dle
vnitřních Pravidel města poskytuje město Nová Role dotace jen spolkům a osobám působícím
přímo ve městě.

•

doporučuje ZMě schválit
poskytnutí neinvestičních dotací sportovním spolkům na údržbu majetku v roce 2019 působících
v Nové Roli z rozpočtu města takto:
Fotbalový klub Nová Role, z. s. - rekonstrukce sprch
v šatnách
Kč = 100 000,-Fotbalový klub Nová Role, z. s. - projektová dokumentace
hřiště s umělou trávou, budova skladu a kanceláře
Kč = 100 000,-Tenisový klub Nová Role, z. s. - plot severní strana,
vodní stanice na kropení plochy, motorový válec,
nahrávací stroj na trénink dětí a mládeže
Kč = 200 000,--;

-

•

doporučuje ZMě schválit
poskytnutí neinvestiční dotace sportovnímu spolku Tělovýchovná jednota Nová Role, z. s. plně
na hodiny tréninků spolků působících ve městě a dále na sportovní aktivity široké veřejnosti ve
výši nad Kč =400,--/h v hale TJ v celkové částce Kč =200 000,--;

•

doporučuje ZMě schválit
poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost spolků v roce 2019 působících v Nové Roli
z rozpočtu
města
v
souladu
s Pravidly
města
takto:
- Sbor dobrovolných hasičů Nová Role, z. s.
= 100 000,--;

•

doporučuje ZMě schválit
poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města takto:
Tělovýchovná jednota Nová Role, z. s. - veřejné
sociální zázemí v areálu TJ u rybníka Kč
= 1 000 000,-Fotbalový klub Nová Role, z. s. - rekonstrukce kotelny
a plynofikace areálu Kč
= 205 000,-Technická služba Nová Role, s.r.o. – nákup vozidla a komunální techniky Kč = 2 500 000,--.

-
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•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/05 –3)

Rozpočtové opatření č. 1/2019
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2019 na částku Kč =9 491,21 vratka části přijaté dotace za projekt
Karlova Stezka II:
Zvyšují se běžné výdaje, § 6402, položka 5364 – finanční vypořádání minulých let, vratky
transferů
Zvyšují se běžné příjmy, položka 1111 – DPFO placená plátci
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/05 –4)

Závazné odvětvové paragrafy položkový rozpis rozpočtu pro OV
RMě
• schvaluje
na základě schváleného rozpočtu města Nová Role pro rok 2019 v zastupitelstvu města usn. 404-2) 13. 2. 2019 na závazné ukazatele odvětvové paragrafy položkový rozpis rozpočtu dle
předloženého návrhu pro osadní výbory takto:
a) Osadní výbor Mezirolí celkem Kč 50 000,-z toho materiál Kč 5 000,-- (§ 3429, pol. 5139, org. 430)
ostatní služby Kč 35 000,-- (§ 3429, pol. 5169, org. 430)
pohoštění Kč 10 000,-- (§ 3429, pol. 5175, org. 430)
– akce Loučení s létem a Rozsvícení Vánočního stromu.
b) Osadní výbor Jimlíkov celkem Kč 23 000,-z toho materiál Kč 3 000,-- (§ 3429, pol. 5139, org. 420)
ostatní služby Kč 15 000,-- (§ 3429, položka 5169, org. 420)
pohoštění Kč 5 000,--(§ 3429, pol. 5175, org. 420)
– akce Stavění Májky, Den matek, Kácení Májky, Dětský den, Lampiónový průvod, Mikulášská
zábava, Rozsvícení stromu.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/06 –1)

Úkol pro Komisi investic a výstavby
RMě
• ukládá
Komisi investic a výstavby navrhnout radě města rozsah území pro projekt Regenerace
panelových sídlišť III. etapa vč. návrhu na využití prostoru po bývalém DDM (p.p.č. 1755, k. ú.
Nová Role) a sálu ZUŠ v Nádražní č. p. 89 (část st. p. č. 80, k. ú. Nová Role)
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 10/06 –2)
Cenová nabídka na vypracování návrhu a realizační PD interiéru obřadní síně MěÚ NR
RMě
• bere na vědomí
cenovou nabídku na vypracování návrhu a realizační PD interiéru obřadní síně MěÚ Nová Role
firmy A.D.A.- Architecture.Desing.Art, Michal Švec, Školní 69, 6225 Nová Role IČ: 03392350,
s nabídkovou cenou 35 000,-Kč.
•

ukládá
vedoucí odboru OSA zajištění dvou dalších nabídek v souladu s vnitřní směrnicí města pro
zadávání veřejných zakázek.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/06 –3)

Navýšení ceny za výměnu elektrořídící jednotky ke zvonům do stela sv. Michaela
RMě
• bere na vědomí
navýšení ceny za výměnu elektrořídící jednotky ke zvonům do kostela sv. Michaela o spínací
hodiny a přijímač signálu na celkovou částku Kč 75 262,-- včetně DPH a
•

ukládá
vedoucí EO MěÚ prověřit funkčnost a případnou životnost stávajících spínacích hodin

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/07 –1)

Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 25. 2. 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 25. 2. 2019.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/07 –2)

Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 25. 2. 2019
RMě
• schvaluje
zápis do kroniky města za rok 2018 dle předloženého materiálu bez připomínek
•

schvaluje
její výtisk a svázání

•

souhlasí
s výplatou mimořádné odměny za zdařilé zpracování kroniky za rok 2018 ve výši Kč =5 000,-- ve
výplatě za měsíc březen 2019

•

ukládá
starostce města pozvat kronikáře města na příští jednání rady
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•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/07 –3)

Poskytnutí jedné vstupenky zdarma pro zaměstnance úřadu
RMě
• schvaluje
poskytnutí jedné vstupenky zdarma pro zaměstnance úřadu na kulturní akce pořádané Městem
Nová Role s účinností od 1. 4. 2019.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/08 –1)

Uzavření MěÚ mezi vánočními svátky v roce 2019
RMě
• bere na vědomí
uzavření MěÚ mezi vánočními svátky ve dnech 23. 12. a 27. 12. 2019 a čerpání nařízené
dovolené zaměstnanců města v těchto dnech.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/08 –2)

Změna organizační řádu MěÚ Nová Role
RMě
• schvaluje
s účinností od 1. dubna 2019 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) i celkový počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadu na čtrnáct
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/09 –1)

Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 4. 3. 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 4. 3. 2019.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 10/10 –1)
Nákup herního prvku „Lanovka“
RMě
• bere na vědomí
nákup herního prvku „Lanovka“
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•

ukládá
OSA MěÚ zajistit tři nabídky tohoto produktu

•

hlasování
3 pro, 1 proti
Usn.č. 10/10 –2)

Návrh na úpravu prostoru v ulici Nádražní mezi bytovými domy č. p. 288 a 291 – herní prvky
RMě
• prověřila
stav a umístění herních prvků v ulici Nádražní mezi bytovými domy č. p. 288 a 291 a
•

ukládá
OSA MěÚ předložit návrh na úpravu prostoru a to vč. návrhu na doplnění herních prvků.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/10 –3)

Prodloužení chodníku vedoucího od cyklostezky směr Jimlíkov
RMě
• bere na vědomí
stav pozemku p. č. 1001/7, k. ú. Nová Role, obec Nová Role v soukromém vlastnictví a
•

ukládá
investičnímu referentovi prověřit navržený způsob řešení prodloužení chodníku vedoucího od
cyklostezky směr Jimlíkov.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 10/10 –4)

Informace o úspěšnosti žádosti o dotaci pro TJ Nová Role z.s.
RMě
• bere na vědomí
informaci předsedy TJ o úspěšnosti žádosti o dotaci z výzvy V3 Sport/investice na rekonstrukci
sportovní haly TJ Nová Role z.s. a návrhu vedení MŠMT k financování projektu a
•

doporučuje ZMě
v souladu s jeho usnesením č. 11/02 – 2) ze dne 27. 1. 2016 přijmout rozpočtové opatření za
účelem spolufinancování projektu.

•

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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