USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 86. zasedání konaného dne
20. 7. 2022 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

Usnesení č. RMě/671/7/22
Věc: Kontrola plnění usnesení RMě:
56/06 - 27/2/2021 – PD pro stavební povolení na prostranství před MěÚ II. a III. etapa dodána
Ing. Arch. Härtlem (původní zpracovatel PD). Požádáno o vydání SP, následně bude objednána
prováděcí dokumentace.
TRVÁ.
69/03 – 298/10/21 – Žádost o revokaci usnesení RMě ke zřízení věcného břemene práva
nezbytné cesty ******. Proběhlo jednání s upřesněním požadavků, žadatelé předloží návrh smlouvy
o věcném břemenu. TRVÁ.
71/03 – 365/11/21 – Návrh na uzavření dohody o vybudování přístupu s odvodněním k
nemovitosti RD č. p. 49 v Jimlíkově, majitel ******, přes pozemek p č. 105/5 a 105/11 v k. ú.
Jimlíkov v souladu se schválenou PD a zrušení vybudované komunikace bez souhlasu města na p.
p. 105/10 vše v k. ú. Jimlíkov. Probíhá komunikace mezi právním zástupcem stavebníka a právníkem
města. RMě obeznámena s reakcí AK JUDr. Lisse ze dne 3. 6. 22 a odpovědí na tuto reakci právníkem
města ze dne 16. 6. 2022. TRVÁ.
71/07 – 394/11/21 – Nová Role, dopravní propojení hlavní silnice II/209 – průmyslová část.
Zpracování varianty stezkou pro pěší zhotovitelem PD společností NOZA vzešlé na základě požadavku
SŽ na úplné zrušení místa původního železničního přejezdu a kompletního zamezení přecházení
chodců a cyklistů z obou stran. Výzkumný ústav železniční předloží cenovou nabídku na posudek dle
požadavku SŽ.
TRVÁ.
72/06 – 409/12/21 – Podána žádost o dotaci na Rekonstrukci přelivu Novorolského rybníku do
výzvy MŽP č. 159 v rámci Operačního programu ŽP 2014 – 2020. Žádost města byla schválena.
TRVÁ
. RMě ukládá OSA MěÚ vybrat zhotovitele akce. Usnesení schváleno 3 hlasy
73/03 – 431/1/22 – Uložení NN kabelů do pozemků města v k. ú. Jimlíkov (žadatel Martia,
investor ******, 14 RD v Jimlíkově). Investor vyzván k finanční spoluúčasti na nové VO města v
lokalitě. Probíhá komunikace mezi právním zástupcem stavebníka a právníkem města. RMě
obeznámena s reakcí JUDr. Lisse ze dne 3. 6. 22 a odpovědí na tuto reakci právníkem města ze dne
16. 6. 22.
TRVÁ. 77/07 - 519/3/22 Umístění svislého dopravního značení B11 s dodatkovou
tabulkou na vjezd k
MŠ Mezirolí, OOP vydáno.
TRVÁ.
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80/04 – 560/4/22 – Zveřejnění PD na bytový dům Na Pěší zóně, na opravy komunikací
Nádražní a Pod Nádražím.
TRVÁ.
81/04 – 580/4/22 – Ing. Kuchta podá žádost o dotaci opakovaně na podzim roku 2022 na opravy
komunikací ve městě z MMR bez nároku na finanční odměnu. TRVÁ.
81/06 – 584/4/22 – Beachcamp, nová dřevěná pergola, schváleno zadání zakázky Rostislavu
Ranšovi, IČO 87452898, Nádražní 164/13, 362 25 Nová Role za Kč =223 709,- včetně DPH.
Zhotovitel požaduje zálohu na materiál (dřevěné trámy).
RMě schvaluje poskytnutí zálohy na materiál na nákup dřeva na pergolu do kempu u rybníku
zhotoviteli Rostislav Ranš, IČO 87452898, Nádražní 164/13, 362 25 Nová Role ve výši Kč =133 000,včetně DPH na základě vystavené zálohové faktury zhotovitelem. Usnesení schváleno 3 hlasy
81/07 – 592/4/22 – Nabídka umístění dobíjecí stanice pro elektromobily, probíhá jednání se
společností Voltdrive s. r. o. o možném vhodném umístění ve městě, nejvhodnější se jeví nově
budované parkoviště u ČD z důvodu přívodu IS. Formou služby lze objednat správu dokovací stanice.
TRVÁ.
82/03 – 598/5/22 – Prověřit stav bezúplatného převodu p. p. č. 148/57 v k. ú. Mezirolí od SPÚ.
(pro účel veřejné stavby). OSA spolu s SPÚ aktualizovala žádost z minulých let podanou na SPÚ o
převedení p. p. č. 148/57 v k. ú. Mezirolí, který byl součástí p. p. č. 148/1 v k. ú. Mezirolí. Do Změny
ÚPM č. 2 do čistopisu dát VPS Studii kanalizace a komunikace. TRVÁ.
82/06 – 606/5/22 – Ukončení smlouvy na PD na rekonstrukci hasičské zbrojnice Nová Role a
zajištění nového výběrového řízení na dodavatele PD. TRVÁ.
84/03 – 632/6/22 – Prodej pozemku st. p. č. 938 (pod garáží v ul. Jarní), k. ú. Nová Role ,
proběhlo zveřejnění záměru od 4. 7. 22, bude předloženo ZMě 7. 9. 22. TRVÁ.
84/03 – 633/6/2022 – Odkup pozemku p. č. 1024/3 (******.), k. ú. Nová Role pro chodník,
zadáno vypracování GP k oddělení části pozemku, bude předloženo ZMě 7. 9. 22. TRVÁ.
84/06 – 646/6/22 – Rekonstrukce anglických dvorků školní jídelna – OSA vystavuje objednávku.
TRVÁ.
84/06 – 647/6/22 – Parkoviště u železniční zastávky – Dne 17.06.2022 byla zhotoviteli zaslána
SOD k podpisu.
TRVÁ.
RMě:
a) bere na vědomí informaci o odstoupení vítězného uchazeče Ekoinvest Sokolov spol. s r. o.
z kapacitních důvodů;
b)
schvaluje uzavření smluvního vztahu s druhým uchazečem v pořadí společností Alex
Gebaudetechnik s. r. o., Citice 120, 356 01 Sokolov, IČO 07914938, DIČ CZ 07914938 s nabídkovou
cenou Kč =4 779 063,10 bez DPH.
c)
ukládá EO MěÚ NR předložit do ZMě návrh na rozpočtové opatření na Kč =500 000,- k
navýšení rozpočtu na tuto akci:
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zvyšují se kapitálové výdaje § 2219, položka 6121, org. 21553 - IA Parkoviště u železniční
zastávky
snižují se kapitálové výdaje § 3639, položka 6119, org. 2706 – „Zahrádkářská kolonie U
Plynárny“
Tímto rozpočtovým opatřením se mění Příloha č. 2 schváleného rozpočtu.
d) konstatuje, že uzavřením smluvního vztahu a započetím prací před schválením navrženého
RO v ZMě nebude ohrožen rozpočet města.

Usnesení schváleno

3 hlasy

84/06 – 648/22 – Běžecká dráha s tartanovým povrchem – Probíhá uzavírání smlouvy. TRVÁ.

RMě bere na vědomí podané informace o průběhu plnění usnesení.

Usnesení schváleno 3 hlasy

Usnesení č. RMě/672/7/22
Věc: Pronájem NP pro zubní ordinaci
RMě schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor pro provoz zubní
ordinace ve Zdravotním středisku Nová Role, Rolavská 237 o celkové výměře 79,10 m2 ve 2.
nadzemním podlaží budovy s ****** od 1.8.2022 na dobu neurčitou a pověřuje společnost
NOROBYT s.r.o. uzavřením nájemní smlouvy. Nájemné se sjednává ve výši Kč 495,-/m2/rok za
obchodní prostory a Kč 430,-/m2/rok za skladové a ostatní plochy.
Předmětem nájmu jsou nebytové prostory ve Zdravotním středisku Nová Role označené podle PD:
211 – lékařský pokoj – 13,32 m2
213 – čekárna – 9,90 m2
214 – ordinace – 22,18 m2
215 – zubní laboratoř – 11,84 m2
216 – zubní laboratoř – 12,24 m2
217 – sklad, kompresovna – 7,12 m2
218 – WC zaměstnanci – 1,30 m2
218a – předsíň WC zaměstnanci – 1,20 m2.
Záměr obce byl zveřejněn na úřední desce 27.6. – 13.7.2022.
Z důvodu provádění rekonstrukce nebude nájemce povinen hradit nájemné do 31.12.2022 a dále
bude město jako benefit hradit minimální požadované zálohy na energie do 31.12.2022. Nájemné a
zálohy na energie bude hradit nájemce od 1.1.2023, kdy bude zahájen provoz zubní ordinace.
Nájemce se zavazuje provozovat zubní ordinaci v pronajatých prostorách minimálně po dobu 5ti let
od zahájení poskytování služeb.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/673/7/22
Věc: Pacht pozemku "U Zvláštní školy" p.č. 37/3
RMě bere na vědomí předloženou žádost o pacht pozemku p. č. 37/3, v k. ú. Nová Role, obec
Nová Role, lokalita „U Zvláštní školy“, výměra 380 m2 ****** a neschvaluje zveřejnění záměru
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obce na pacht pozemku p. č. 37/3, v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, lokalita „U Zvláštní školy“,
výměra 380 m2 za cenu Kč 7,-/m2/rok za účelem užívání pozemku jako zahrady.
RMě konstatuje, že případné zveřejnění záměru bude možné realizovat až po ukončení stávající
platné
nájemní
smlouvy.

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/674/7/22
Věc: KSÚSK - Smlouva o výpůjčce - Chodník Chodovská na Mezirolí
RMě schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. V/1206/NE/2022 mezi městem Nová Role a
Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Chebská
282, 356 01 Sokolov, IČO 70947023, DIČ CZ70947023, na trvalý zábor 866 m2 pozemku p. č. 1594/6
v k. ú. Nová Role, z důvodů provedení stavby „Stezka pro pěší a cyklisty, ul. Chodovská, Nová Role“.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/675/7/22
Věc: Žádost o prodej č. pozemku p. č. 1514/1, Nová Role
RMě bere na vědomí žádost ******, o prodej části pozemku parc. č. 1514/1 v k. ú. Nová Role,
obec Nová Role (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 116 m2. Požadovaná část
pozemku sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatele.
Cena pozemku pro prodej je v souladu se zněním Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová
Role navržena na 300 Kč s DPH za m2 plochy.
RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role vyzvat žadatele k předložení geometrického plánu na oddělení
požadované části pozemku a na jeho základě zveřejnit záměr na prodej požadované nemovitosti.
RMě dále doporučuje ZMě schválit prodej výše uvedené nemovitosti.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/676/7/22
Věc: Přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Nové Roli
RMě:
a) schvaluje přidělení bytu č. 10 v Nádražní ulici č.p. 254 (DPS), Nová Role, ****** od
01.08.2022 za obvyklých podmínek města Nová Role.
b) schvaluje přidělení bytu č. 47 v Nádražní ulici č.p. 254 (DPS), Nová Role, ****** od
01.08.2022 za obvyklých podmínek města Nová Role.
c) schvaluje přidělení bytu č. 31 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS), Nová Role, ******od 01. 08.
2022 za obvyklých podmínek města Nová Role.

Usnesení schváleno

3 hlasy
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Usnesení č. RMě/677/7/22
Věc: Přidělení garsoniér v Nové Roli RMě:
a) bere na vědomí žádost ******o přidělení garsoniéry v Nové Roli a schvaluje přidělení
sociální garsoniéry č. 4 v Tovární ul. č. p. 239 v Nové Roli ******od 01.08.2022 za obvyklých
podmínek města Nová Role.

Usnesení schváleno 3

hlasy

b) schvaluje přidělení sociální garsoniéry č. 5 v Tovární ul. č. p. 239 v Nové Roli opatrovankyni
města, ******od 01.08.2022 za obvyklých podmínek města Nová Role z důvodu výkonu
funkce veřejného opatrovníka městem.

Usnesení schváleno

3

hlasy

Usnesení č. RMě/678/7/22
Věc: Snížení nájemného
a)
výši nájmu o 20 Kč na m2 v bytě č. 14 v ulici U Plynárny čp. 310, 362 25 Nová Role s ohledem
na technický stav budovy – zatékání střešní krytinou do podkrovních bytů na dobu od 01.07. do
30.09.2022.
b)
výši nájmu o 20 Kč na m2 v bytě č. 13 v ulici U Plynárny čp. 310, 362 25 Nová Role s ohledem
na technický stav budovy – zatékání střešní krytinou do podkrovních bytů na dobu od 01. 07. do
30.09. 2022.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/679/7/22
Věc: Finanční kontrola - Protokoly o kontrolách příspěvkových organizací
RMě bere na vědomí předložené protokoly o provedených finančních kontrolách roku 2021 v
Základní umělecké škole Nová Role, příspěvková organizace, Základní škole Nová Role, příspěvková
organizace, Mateřské škole Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Mateřské škole Šikulka Nová
Role, příspěvková organizace a Domě dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace.

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/680/7/22
Věc: Žádost o odsouhlasení cenové úpravy formou palivového příplatku
RMě bere na vědomí žádost podanou dne 22. 6. 2022, č. j. 1264/2022/NR firmy Chodovské
technicko-ekologické služby s.r.o., U Porcelánky 212, 357 35 Chodov, IČO 26319438 (dále jen
CHOTES s.r.o.) o odsouhlasení cenové úpravy formou palivového příplatku a souhlasí s cenovou
úpravou firmy CHOTES s.r.o. dle předložených sazeb palivového příplatku k uzavřené smlouvě ev. č.
6/2022 „SVOZ A LIKVIDACE TŘÍDĚNÉHO ODPADU PRO MĚSTO NOVÁ ROLE“.

Usnesení schváleno 3

hlasy
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Usnesení č. RMě/681/7/22
Věc: Rozpočtová úprava č. 4/2022
RMě schvaluje rozpočtovou úpravu č. 4/2022 na celkem Kč 15 000,- v rámci § 3421 (využití
volného času dětí a mládeže).
Snižují se výdaje, § 3421, položka 5222 (neinvestiční transfery spolkům).
Zvyšují se výdaje, § 3421, položka 5321 (neinvestiční transfery obcím).
Jedná se o přesun finanční prostředků na finanční dar městu Nejdek (Revolution train).

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/682/7/22
Věc: Rozpočtová úprava č. 5/2022, č. 6/2022
a) RMě schvaluje rozpočtovou úpravu č. 5/2022 na celkem Kč 41 800,- v rámci § 3314. Snižují
se výdaje, § 3314, položka 5169 (nákup ostatních služeb).
Zvyšují se výdaje, § 3314, položka 5499 (ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám).
Jedná se o přesun finančních prostředků na stravenkový paušál.
b) RMě schvaluje rozpočtovou úpravu č. 6/2022 na celkem Kč 11 000,- v rámci § 4351. Snižují
se výdaje, § 4351, položka 5139 (nákup materiálu jinde nezařazený).
Zvyšují se výdaje, § 4351, položka 5499 (ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám).
Jedná se o přesun finančních prostředků na stravenkový paušál.

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/683/7/22
Věc: Rozpočtové opatření č. 17/2022
RMě schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2022 na celkem Kč 38 262,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů).
Zvyšují se výdaje, § 3113, položka 5336 (neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím).
Jedná se o průtokový transfer z rozpočtu Karlovarského kraje pro ZŠ Nová Role na „Adaptační pobyt
pro žáky 6. ročníku“.

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/684/7/22
Věc: Rozpočtové opatření č. 18/2022, 19/2022, 20/2022, 21/2022, 22/2022
RMě schvaluje:
a) rozpočtové opatření č. 18/2022 na celkem Kč 11 076,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu),
účelový znak 29031.
Zvyšují se výdaje, § 6330, položka 5341 (převody vlastním fondům podnikatelské činnosti).
Jedná se o finanční příspěvek na obnovu lesních porostů do 40 let věku.
b) rozpočtové opatření č. 19/2022 na celkem Kč 838,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu),
účelový znak 29015.
Zvyšují se výdaje, § 6330, položka 5341 (převody vlastním fondům podnikatelské činnosti).
Jedná se o finanční příspěvek na ekologické a šetrné technologie při hospodaření v lesích.
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c) rozpočtové opatření č. 20/2022 na celkem Kč 4 149,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu),
účelový znak 29029.
Zvyšují se výdaje, § 6330, položka 5341 (převody vlastním fondům podnikatelské činnosti).
Jedná se o finanční příspěvek na ochranu lesa.
d) rozpočtové opatření č. 21/2022 na celkem Kč 4 800,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu),
účelový znak 29031.
Zvyšují se výdaje, § 6330, položka 5341 (převody vlastním fondům podnikatelské činnosti).
Jedná se o finanční příspěvek na obnovu lesních porostů do 40 let věku.
e) rozpočtové opatření č. 22/2022 na celkem Kč 2 308,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4116 (ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu),
účelový znak 29015.
Zvyšují se výdaje, § 6330, položka 5341 (převody vlastním fondům podnikatelské činnosti).
Jedná se o finanční příspěvek na ekologické a šetrné technologie při hospodaření v lesích.

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/685/7/22
Věc: Rozpočtové opatření č. 23/2022
RMě schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2022 na celkem Kč 5 515,-.
Zvyšují se příjmy, § 3113, položka 2229, účelový znak 33063.
Snižují se výdaje, § 3113, položka 5364, účelový znak 33063.
Jedná se o vratku průtokového transferu ze ZŠ.

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/686/7/22
Věc: Rozpočtové opatření č. 24/2022
RMě schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2022 na celkem Kč 27 822,-.
Zvyšují se příjmy, § 3421, položka 2229 (ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy), účelový
znak 33063.
Snižují se výdaje, § 3421, položka 5364 (vratky transferů poskytnutých z veřejných rozpočtů),
účelový znak 33063.
Jedná
se
o
vratku
průtokového
transferu
od
DDM.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/687/7/22
Věc: Rozpočtové opatření č. 25/2022, 26/2022, 27/2022
a) rozpočtové opatření č. 25/2022 na celkem Kč 22 168,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů).
Zvyšují se výdaje, § 5512, položka 5132 (ochranné pomůcky). Jedná
se o dotaci na 2 zásahové obleky pro JSDH Mezirolí.

7

b) rozpočtové opatření č. 26/2022 na celkem Kč 30 400,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů).
Zvyšují se výdaje, § 5512, položka 5137 (drobný dlouhodobý hmotný majetek). Jedná
se o dotaci na elektrocentrálu pro JSDH Mezirolí.
c) rozpočtové opatření č. 27/2022 na celkem Kč 56 352,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4222 (investiční přijaté transfery od krajů) = Kč 52 048,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů) = Kč 4 304,-.
Zvyšují se výdaje, § 5512, položka 5171 (opravy a udržování) = Kč 56 352,-.
Jedná se o dotaci na kalové čerpadlo pro JSDH Nová Role, které bylo předfinancováno ze
zdrojů města. Použije se na krytí havárie, nutné opravy CAS Renault.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/688/7/22
Věc: Dotační management - ZŠ -rekonstrukce tělocvičny a modernizace učeben na 2.
stupni
RMě schvaluje uzavření příkazní smlouvy na dotační management na akci „ZŠ - Rekonstrukce
tělocvičny a modernizace učeben na 2. stupni“ se společností OLIVIUS consulting s.r.o., IČO
06666469, se sídlem Hornická 2252, 356 01 Sokolov, která předložila nejnižší cenovou nabídku za
cenu:
- Zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti – Kč 35 000,-Výběrové řízení:
1. zakázka malého rozsahu - Kč 20 000,-2. podlimitní zadávací řízení - Kč 30 000,-monitoring v průběhu realizace projektu – Kč 3 000,--/měsíc
- monitorovací zprávy v udržitelnosti projektu – Kč 3 000,--/zpráva

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/689/7/22
Věc: Dotační management - Modernizace horkovodu RMě:
a) bere na vědomí předloženou nejnižší cenovou nabídku na dotační management na akci
„Modernizace horkovodu Nová Role“ od společnosti OLIVIUS consulting s.r.o., IČO
06666469, Hornická 2252, 356 01 Sokolov za cenu: o Zpracování žádosti o dotaci – Kč
=25 000,-o Dotační management v průběhu realizace a závěrečné vyúčtování akce –
Kč =30 000,-o monitorovací zprávy v udržitelnosti projektu – Kč
=3 000,--/zpráva
b) schvaluje uzavření příkazní smlouvy na dotační management na akci „Modernizace
horkovodu Nová Role“ se společností OLIVIUS consulting s.r.o., IČO 06666469, Hornická
2252, 356 01 Sokolov v ceně Kč 70 000,--, kdy příjemcem dotace bude společnost Norobyt,
s. r. o., IČO 26325632, se sídlem Svobodova 201, 362 25 Nová Role, se 100% majetkovou
účastí města, která je držitelem licence na provoz tepelné energie od ERÚ.

Usnesení schváleno 3

hlasy
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Usnesení č. RMě/690/7/22
Věc: Monitorovací zpráva na "Projekt Chodovská" RMě:
a) schvaluje nabídku společnosti EGRACOM s.r.o., Sládkova 1, 350 02 Cheb, IČO 27967239,
jako zpracovatele žádosti o dotaci, na vypracování monitorovací zprávy předkládané v roce
2022 k udržitelnosti projektu „Projekt Chodovská“ v ceně Kč=8 000,- za zprávu bez DPH.
b) pověřuje starostku města podpisem dokumentů potřebných k zajištění vyhotovení
monitorovací zprávy společností EGRACOM s.r.o., IČO 27967239.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/691/7/22
Věc: Stanovisko energetického specialisty k projektu "Zateplení zdravotního střediska
Nová Role" RMě:
c) schvaluje nabídku společnosti ENERGOPLAN, s.r.o., Blahoslavova 93/17, 360 09 Karlovy
Vary, IČO 26369968, jako zpracovatele Stanoviska energetického specialisty k závěrečné
zprávě o dotaci k akci „Zateplení zdravotního střediska Nová Role“ v ceně Kč=25 000,- bez
DPH.
d) pověřuje starostku města podpisem dokumentů potřebných k zajištění vyhotovení
Stanoviska energetického specialisty.

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/692/7/22
Věc: Odstoupení od SOD Zpracování PD - zřízení plynové kotelny v Tovární 1
a) RMě bere na vědomí obdrženou informaci od GasNet s. r. o. Plzeň o nemožnosti připojení k
odběrnému místu na parc. č.1054/1 v k. ú. Nová Role z nízkotlaké sítě na požadovanou kapacitu 426
m3/h a návrh na připojení z vysokotlakého plynovodu DN 100, GIS ID 231399643 a ukládá
tajemnici MěÚ dojednat se zhotovitelem UCHYTIL s. r. o. Brno zrušení SOD ev. č. 9/2022 ze dne
2. 5. 2022 na Zpracování projektové dokumentace – zařízení plynové kotelny v ul. Tovární v Nové
Roli za cenu díla Kč =413 820,- včetně DPH.

Usnesení schváleno

3 hlasy

b) RMě schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení díla „Projektová dokumentace modernizace
VS Nová Role“ za cenu Kč =347 270,- včetně DPH (Kč 287 tis. bez DPH) v termínu do 28. 2. 2023
se zhotovitelem UCHYTIL s. r. o., K Terminálu 7, 619 00 Brno – Horní Heršpice, IČO 60734078,
neboť tento zhotovitel byl vybrán jako nejlevnější z výběrového řízení na „Zpracování PD –
modernizace horkovodu v Nové Role“ a PD na modernizaci výměníkové stanice bezprostředně
souvisí
se
zpracování
PD
na
modernizace
horkovodu.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/693/7/22
Věc: Dodatek k SoD KALIBRA NOVA s.r.o.
RMě:
a)
bere na vědomí vyčíslení víceprací a dodávek na akci „Venkovní žaluzie - ZŠ Nová Role“
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b)
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5003051 ze dne 6.4.2022 se společností
KALIBRA NOVA s.r.o. s vyčíslením v hodnotě + 2 352,00 Kč, celková cena díla se o tuto částku
navyšuje
z
původních
=536
582,00
Kč
na
=538
934,00
Kč
bez
DPH.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/694/7/22
Věc: Opravy místních komunikací RMě:
a) schvaluje uzavření SOD na opravu místních komunikací na části pozemku p. č. 1559/6 a 1167/2
v k. ú. Nová Role o celkové ploše cca 550 m2 se společností ALGON, Joštova 1 Cheb, IČO 28420403
za nejnižší nabídkovou cenu Kč =453 356,28 bez DPH tj. Kč =548 564,- včetně DPH. Jedná se o
opravu komunikací v ulici Na Bouchalce u RD, sjezd ke garážím a dále část ulice U Trati podél RD v
souladu s Přílohou č. 3 schváleného rozpočtu města.

Usnesení schváleno 3

hlasy

b) bere na vědomí objednání opravy krytu komunikace z Nádražní ul. ke garážím u Restaurace U
Petra za nabídkovou cenu Kč =30 684,- bez DPH tj. Kč =37 128,- včetně DPH u společnosti ALGON,
Joštova 1 Cheb, IČO 28420403, která provádí v místě IA města „Parkoviště u hasičárny.“

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/695/7/22
Věc: Výběr zhotovitele akce - Místo pro přecházení Mezirolí RMě:
a)
bere na vědomí výsledek opětovného výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Místo pro přecházení - Mezirolí“.
b)
schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným jako jediným uchazečem společností
RECYSMACH s.r.o., Citice 1, 356 01 Citice, IČO 26344955, DIČ CZ26344955 s nabídkovou cenou bez
DPH = 692 923,40 Kč.
c)
ukládá EO MěÚ předložit návrh na rozpočtové opatření na Kč 200 tis., v rozpočtu je
schválena
částka
Kč
500
tis.
dle
rozpočtu
akce
projektanta.

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/696/7/22
Věc: Nákup a instalace terénní skluzavky na dětské hřiště v ulici Bezejmenná RMě:
a) bere na vědomí cenovou nabídku ze dne 29.6.2022, firmy GARTENSTA PLUS, s.r.o. – IČO
2668 9472, Za zastávkou 578/21, 109 00 Praha 10, ve věci dodání a montáže herního prvku
„terénní skluzavka č. COR711501-2030“, na dětské hřiště v ulici Bezejmenná v Nové Roli, za
celkovou cenu =524 600,- Kč vč. DPH.
b) ukládá OSA MěÚ předložit návrhy dalších herních prvků lanové varianty.

Usnesení schváleno

3 hlasy
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Usnesení č. RMě/697/7/22
Věc: Oplocení hřiště u haly TJ
RMě schvaluje objednávku na opravu oplocení multifunkčního sportovního hřiště u haly TJ za
nejnižší předloženou nabídkovou cenu Kč =120 350,- bez DPH tj. Kč =145 624,- včetně DPH u
společnosti Lumobír Snopek, Mezirolí 60, 362 25 Nová Role, IČO 49189638.

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/698/7/22

Věc: Volební speciál Novorolského zpravodaje RMě:
a) schvaluje vydání Volebního speciálu Novorolského zpravodaje, přičemž každá kandidující strana
či uskupení bude mít možnost představit svůj volební program a případně představit své
kandidáty ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022;
b) ukládá OKSaT MěÚ zkontaktovat volební strany, kandidující do zastupitelstev obcí v letech 2022
– 2026, aby své prezentace zaslaly v elektronické podobě Městskému úřadu Nová Role s tím, že
každé volební straně budou v Novorolském zpravodaji věnovány 2 strany.
c) ukládá OKSaT MěÚ zajistit vytištění obecního zpravodaje tak, aby byl k dispozici nejméně 16
dnů před termínem konání voleb do zastupitelstva obce.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/699/7/22
Věc: Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 16. 6. 2022
RMě bere na vědomí zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 16. 6. 2022 a
schvaluje doprovodný program akce Michalská pouť 24. 9. 2022 v předloženém znění. Usnesení

schváleno

3

hlasy

Usnesení č. RMě/700/7/22
Věc: Zrušení Komise pro přeshraniční a partnerskou spolupráci a odvolání členů
RMě ruší činnost Komise pro přeshraniční a partnerskou spolupráci ke dni 31.08.2022 s ohledem
na volby do zastupitelstev obcí, které proběhnou ve dnech 23.09. a 24.09.2022 a odvolává všechny
členy této komise včetně tajemníka komise ke dni 31.08.2022.

Usnesení schváleno

3

hlasy

Usnesení č. RMě/701/7/22
Věc: Umístění dopravního značení P7 a P8 u mostku za částí obce Jimlíkov
RMě bere na vědomí podnět ******, k zajištění osazení mostku za částí obce Jimlíkov směr Mírová
na silnici III. třídy č. 2224 svislým dopravním značením P7 (přednost protijedoucích vozidel) a P8
(přednost před protijedoucími vozidly) pro zlepšení dopravní situace v místě a ukládá OSA MěÚ
Nová Role požádat Dopravní inspektorát PČR Karlovy Vary k vydání souhlasného stanoviska s
umístěním dopravního značení a následně požádat odbor dopravy Magistrátu města Karlovy Vary o
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Následně provede správce silnice
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Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, osazení příslušného
dopravního značení.

Usnesení schváleno 3 hlasy

Usnesení č. RMě/702/7/22
Věc: Umístění dopravní značky B29 v ulici Tovární
RMě ukládá OSA zajistit osazení svislé dopravní značky B 29 (zákaz stání) na levé straně vjezdu do
jednosměrné ulice Tovární z ulice Školní dle návrhu odsouhlaseného stanoviskem DI PČR Karlovy
Vary č. j. KRPK-30067-2/ČJ-190306 ze dne 4.5.2022 tak, aby bylo zamezeno parkování vozidel na
levé straně jednosměrné ulice Tovární, při kterém dochází k zatarasení snížených obrubníků chodníku
a nedodržení minimální šíře vozovky stanovené jiným právním předpisem.

Usnesení schváleno 1

hlas, 1 proti, 1 se zdržel – usnesení nepřijato

Usnesení č. RMě/703/7/22
Věc: Souhlas s uložením kabelové přípojky - Lescus RMě:
a)
bere na vědomí žádost pana Pavla Špačka, zastupující na základě plné moci společnost
LESCUS Cetkovice, s.r.o., Cetkovice 43, 679 38 Cetkovice, IČO 60732547, o souhlas s uložením
kabelové přípojky VN, do pozemků ve vlastnictví města Nová Role.
b)
souhlasí s uložením kabelů do pozemků p. č. 121/4, 124/2 a 1601/6 v k. ú. Nová Role dle
projektové dokumentace, při dodržení technických podmínek pro umísťování inženýrských sítí, jiných
vedení a provádění stavebních prací na pozemcích ve vlastnictví města Nová Role a za podmínky
uvedení zelených pásů do původního stavu.
c)
ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadateli.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/704/7/22
Věc: Souhlas s uložením inženýrských sítí Mezirolí - Lapáček RMě:
a)
bere na vědomí žádost ******, 362 25 Nová Role, o připojení parcely p. č. 291/2 v k. ú.
Mezirolí na kanalizační a vodovodní řád.
b)
souhlasí s uložením kanalizační a vodovodní přípojky do části pozemku p. č. 291/10 v k. ú.
Mezirolí, ve vlastnictví města Nová Role, dle zaslané projektové dokumentace, při dodržení
technických podmínek pro umísťování inženýrských sítí, jiných vedení a provádění stavebních prací
na pozemcích ve vlastnictví města Nová Role.
c)
ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadateli.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/705/7/22
Věc: Žádost o uložení inženýrských sítí Nová Role - Holoubek RMě:
a)
bere na vědomí žádost pana ******, 362 25 Nová Role, o připojení rekreačního domku na
výše uvedené adrese na st. p. č. 1493 v k. ú. Nová Role na vodovodní řád.
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b)
souhlasí s uložením vodovodní přípojky do částí pozemků p. č. 1005/2, 1005/4 a 1022/1 v
k. ú. Nová Role, ve vlastnictví města Nová Role, dle zaslané projektové dokumentace, při dodržení
technických podmínek pro umísťování inženýrských sítí, jiných vedení a provádění stavebních prací
na pozemcích ve vlastnictví města Nová Role.
c)
ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadateli.

Usnesení schváleno

3 hlasy

Usnesení č. RMě/706/7/22
Věc: Źádost o souhlas se zvláštním užíváním místních komunikací
RMě bere na vědomí žádost právnické osoby Telco Projekt Praha s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle,
140 00 Praha 4, IČO 09743235, o povolení zvláštního užívání místních komunikací pro umístění
inženýrských sítí do komunikací na území města Nová Role podle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, pro potřeby stavby s názvem
FIS_FTTH_CZ_3177_85047_20088_NovaRole_Skolni, a v souladu s ust. § 25 odst. 1 uvedeného
zákona nesouhlasí se zvláštním užíváním.

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/707/7/22
Věc: Předložení odvolání a výzvy Magistrátu města Karlovy Vary, odboru dopravy pro
Město Nová Role k vyjádření se k podanému odvolání RMě:
a) bere na vědomí předložení odvolání doručeného Magistrátu města Karlovy Vary, odboru
dopravy a výzvu na město k vyjádření se k podanému odvolání proti rozhodnutí vydanému pod
čj. 17868/OD/21-16 ze dne 9. 6. 2022, kterým správní orgán zamítl žádost fyzické osoby ******,
ze dne 12.11.2021 ve věci změny dopravního značení na pozemní komunikaci na p. p. č. 1530/1
v k. ú. Nová Role
b) konstatuje, že souhlasí s vydaným Rozhodnutím správního úřadu, kterým byla žádost o změnu
dopravního značení zamítnuta a ztotožňuje se s vyjádřením DI PČR citovaným v odůvodnění
usnesení tj. zejména, že:„..zavlečení motorové dopravy na tuto nenormovou část, by zásadně
ohrožovalo BESIP..“

Usnesení schváleno 3

hlasy

Usnesení č. RMě/708/7/22
Věc: Výjimka z Pravidel přepravy "Senior Expres" města Nová Role RMě:
a) bere na vědomí žádost ******o udělení výjimky z Pravidel přepravy „Senior Expres“ města
Nová Role a
b) varianta 1) doporučuje ZMě souhlasit s udělením výjimky z Pravidel přepravy „Senior
Expres“ města Nová Role ******Důvodem výjimky je trvalý pobyt žadatelky, který má v Lubenci,
ale v Nové Roli žije 51 let.
c) doporučuje ZMě souhlasit se změnou bodu 5. Jaká je výše úhrady za poskytnutou službu
Pravidel přepravy „Senior Expres“ města Nová Role tak, že se vloží další věta:
„Za poskytnutou službu platí klient, který nemá trvalý pobyt na území obce, příspěvek na částečnou
úhradu nezbytných nákladů poskytovatele ve výši Kč =50,--/jízda (nástup do vozidla) při cestě mimo
katastr města.

Usnesení schváleno

3 hlasy
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Usnesení č. RMě/709/7/22
Věc: Nabídka benefitů pro lékaře
RMě:
a)
bere na vědomí obdrženou žádost od KÚKK na vyplnění zaslané tabulky o možnosti obce
nabídnout benefity obce pro lékaře v odbornosti všeobecné praktické lékařství, praktické lékařství
pro děti a dorost – pediatrie, zubní lékařství, gynekologie a porodnictví obcí Karlovarského kraje.
b)
konstatuje, že město Nová Role poskytne benefit pro zubního lékaře v Nové Roli ve výši Kč
=1 500 000,- včetně DPH na stavební úpravy ordinace pro zubního lékaře a benefit formou úhrad
energií v pronajatých prostorách zubní ordinace po dobu trvání stavebních úprav cca 4 měsíce září
až prosinec 2022.

Usnesení schváleno

3 hlasy

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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