USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 68. zasedání konaného dne 15. 9. 2021 v kanceláři starostky města v MěÚ
v Nové Roli

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

68/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/281/9/21
Pronájem rybníka v Mezirolí
RMě bere na vědomí předloženou žádost ******** o pronájem pozemku p. č. 4/1, vodní plocha v k. ú.
Mezirolí, obec Nová Role, hasičská nádrž, výměra 1 481 m2 a neschvaluje zveřejnění záměru na pronájem
pozemku p. č. 4/1, vodní plocha v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, hasičská nádrž, výměra 1 481 m2 za cenu
Kč 7,-/m2/rok.

Usnesení schváleno 3

hlasy

68/04 - Finanční záležitosti
RMě/282/9/21
Rozpočtové opatření č. 16/2021
RMě schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2021 na Kč =2 737 385,26.
Zvyšují se kapitálové příjmy, položka 4216, ÚZ 17969.
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 6409, položka 6901 (rezervy kapitálových výdajů).
Jedná se o příspěvek ze SR na akci Nová Role – Bezpečnost dopravy (ulice Tovární a Nádražní realizace v r.
2020).

Usnesení schváleno 3

hlasy

RMě/283/9/21
Rozpočtové opatření č. 17/2021
RMě schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2021 na Kč =69 408,-.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4122.
Zvyšují se běžné výdaje, § 5512, položka 5132 (ochranné pomůcky), organizace 530.
Jedná se o dotaci z KK na zásahové obleky pro JSDH Mezirolí.

Usnesení schváleno

3 hlasy

RMě/294/9/21
Rozpočtové opatření č. 18/2021, č. 19/2021
RMě schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 18/2021 na Kč =450 000,-.
Zvyšují se kapitálové příjmy, položka 4222.
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 6409, položka 6901 (rezervy kapitálových výdajů).
Jedná se o dotaci od KK na zásahové vozidlo pro JSDH Nová Role.

Usnesení schváleno 3

hlasy

b) Rozpočtové opatření č. 19/2021 na Kč =124 000,-.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4111, ÚZ 98071 – dotace na volby do PS ČR
Zvyšují se běžné výdaje § 6114, ÚZ 98071 – výdaje související s volbami do PS ČR

Usnesení schváleno

3 hlasy

RMě/285/9/21
RiR - vyúčtování poskytnutého příspěvku
RMě bere na vědomí předložené vyúčtování čerpání poskytnutého finančního příspěvku ve výši Kč 150 tis.
společnosti RiR, s.r.o., Školní 69, 362 25 Nová Role, IČO 04778260 a tento předkládá do ZMě.

Usnesení schváleno

3 hlasy
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68/05 - Školské záležitosti
RMě/286/9/21
ZŠ - žádost rodiče o nedodržení nařízení MZ v ZŠ
RMě:
a) bere na vědomí žádost ********, aby nebylo v Základní škole Nová Role, p. o. dodržováno
nařízení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR14600/2021-19/MIN/KAN ze dne 20. 8. 2021, účinného
od 31. 8. 2021.
b) bere na vědomí stanovisko ředitelky základní školy, která konstatuje, že vydaná nařízení
Ministerstvem zdravotnictví jsou závazná a škola se jimi bude řídit.

Usnesení schváleno

3 hlasy

68/06 - Zakázky města
RMě/287/9/21
Monitorovací zpráva - „Zateplení objektu čp. 236“
RMě:
a) schvaluje nabídku společnosti Abri, s.r.o., IČO 61679763, jako zpracovatele žádosti o dotaci, na
vypracování monitorovací zprávy předkládané v roce 2021 k udržitelnosti projektu „Zateplení objektu
čp. 236 – Nová Role“ v ceně Kč=12 900,- za zprávu bez DPH.
b) pověřuje starostku města podpisem dokumentů potřebných k zajištění vyhotovení monitorovací
zprávy.

Usnesení schváleno 3

hlasy

RMě/288/9/21
Výtah - školní jídelna dodatek na vícepráce
RMě:
a) bere na vědomí vyčíslení víceprací na akci „Nákladní výtah – školní jídelna“.
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 79593 ze dne 30.3.2021 s vyčíslením víceprací
v hodnotě +22 500,- Kč, celková cena díla bez DPH se o tuto částku zvyšuje z 274 000,- Kč na 296 500,-.
c) ukládá starostce města uzavřít s dodavatelem - společností VÝTAHY SCHMITT+SOHN s.r.o., IČO
25218883 příslušný dodatek ke smlouvě.

Usnesení schváleno 3

hlasy

RMě/289/9/21
Náhrada kolotoče v ulici Pod Nádražím
RMě:

a) bere na vědomí výsledky poptávkového řízení ve věci zajištění tří cenových nabídek na dodání
a montáž kolotoče na dětské hřiště v ulici Pod Nádražím, jako náhradu za vyřazený nevyhovující
prvek.
b) souhlasí s realizací nejnižší cenové nabídky spol. TEWIKO systems, s.r.o. – Kateřinská 791, 463
03 Stráž nad Nisou, IČO 25472887 ze dne 3.9.2021 na pořízení Maxi uzavřeného kolotoče K05-N
včetně jeho montáže.
c) ukládá OSA zajistit dodání a montáž prvku u vybraného dodavatele.

Usnesení schváleno

hlasy

68/07 - Různé
RMě/290/9/21
Strategický plán rozvoje města
RMě bere na vědomí předložený návrh Strategického plánu rozvoje města Nová Role na léta 2022 až 2026
a postupuje tento k projednání do ZMě.

Usnesení schváleno 3

hlasy

2

RMě/291/9/21
Doplnění vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště před zdravotním střediskem
RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role zadat doplnění vodorovného dopravního značení V10e na dvou
vyhrazených parkovacích stáních pro potřeby lékařů v ulici Rolavská před zdravotním střediskem, která jsou
již označena svislým dopravním značením IP12 Vyhrazené parkoviště s dodatkovou tabulkou RZ vozidel.
RMě dále ukládá Dopravní značku IP12 Vyhrazené parkoviště doplnit dodatkovou tabulkou od 7 do 17 h.

Usnesení schváleno 3

hlasy

RMě/292/9/21
Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 6. 9. 2021
RMě bere na vědomí zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 6. 9. 2021.

Usnesení schváleno

3 hlasy

RMě/293/9/21
Návrh provozního řádu hřiště s umělým povrchem
RMě:
a) schvaluje navrženou podobu a znění provozního a návštěvního řádu víceúčelového hřiště
s umělým povrchem v ulici Chodovská (před halou TJ Nová Role), který zpracoval MěÚ OSA.
b) ukládá MěÚ OSA zajistit výrobu 3 kusů tohoto provozního řádu, jeho vytištěním na dibondovou
desku formátu A2.

Usnesení schváleno 3

hlasy

V Nové Roli dne 17.09.2021
Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Ing. Libor Škarda, v. r.
radní města

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