USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 81. zasedání konaného dne 29. 11. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 81/02 – 1)
Oznámení o výpovědi nájemní smlouvy o pronájmu areálu „Nová Role – skládka odpadů“
RMě
• bere na vědomí
doručené oznámení o výpovědi nájemní smlouvy ze dne 20. 12. 2007 o pronájmu areálu „Nová
Role – skládka odpadů“ ze strany nájemce, tzn. společnosti Technická služba Nová Role,
Chodovská 286, Nová Role, IČO: 26329883
•

souhlasí
s ukončením nájmu dohodou ke dni 31. 12. 2017

•

pověřuje
starostku města podpisem dohody o ukončení nájmu

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 81/02 – 2)

Záměr obce na prodej bytové jednotky č. 280/19, ul. Nádražní
RMě
• bere na vědomí
doručenou žádost nájemníka bytové jednotky č. 280/19, ul. Nádražní, Nová Role o koupi této
bytové jednotky
•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zveřejnit záměr obce na její prodej jednotky

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 81/02 – 3)

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
RMě
• schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 12. 6. uzavřenou mezi
pronajímatelem městem Nová Role a nájemcem Česká spořitelna, a. s. se sídlem v Praze 4,
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782 na pronájem nebytových prostor za účelem
umístění a provozování peněžního bankomatu nájemce v budově č.p. 236 – přízemí, vstupní
vestibul, která je součástí pozemku parc. č. st. 478 v katastrálním území Nová Role, na adrese
Chodovská 236/6, PSČ 362 25, Nová Role. Dodatek č. 4 se uzavírá na dobu určitou do 30. 11.
2022.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 81/03 – 1)
Odměny neuvolněným členům zastupitelstva
RMě
• doporučuje ZMě stanovit
výši pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva s platností od 1. 1.
2018 dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. takto:
• za samotný výkon funkce člena ZMě bez dalších funkcí Kč =731,--.
• za výkon funkce člena RMě Kč =6 758,-- bez nároku na další odměnu při výkonu souběžných
funkcí předsedy nebo člena výborů či komisí.
• za výkon funkce předsedy výboru ZMě nebo komise RMě Kč =3 379,-- bez ohledu na výkon další
souběžné funkce člena komisí či výborů.
• za výkon funkce člena výboru ZMě nebo komise RMě Kč = 2 816,-- bez ohledu na výkon této
souběžné funkce ve více orgánech.
Za souběžně vykonávané funkce nebudou odměny sčítány. Neuvolněnému zastupiteli, který
vykonává souběžně několik funkcí, bude poskytována pouze jedna odměna za jednu jím nejvyšší
vykonávanou funkci.
Odměňování neuvolněných zastupitelů schválené usn. ZMě č. 9/2 ze dne 5. 11. 2014
z ustavujícího zasedání dle NV č. 37/2013 Sb. od 1. 1. 2018 pozbývá platnosti.
•

doporučuje ZMě stanovit
v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. s platností od 1. 1. 2018 a na základě zákona o
obcích pravidelnou měsíční odměnu neuvolněnému místostarostovi města v částce Kč =17
000,--.

•

doporučuje ZMě stanovit
stanovit v souladu s Nařízením vlády č. 318/2017 Sb. s platností od 1. 1. 2018 pravidelnou
měsíční odměnu za výkon funkce předsedy osadního výboru ve výši Kč =1 690,--.

•

doporučuje ZMě stanovit
ponechat v platnosti Zásady pro vyplácení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy
zastupitelstva města ve znění usn. 2/05-4) ze dne 20. 12. 2010 a usn. 10/07-2) ze dne 30. 1.
2012.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 81/03 – 2)

Předložení protokolů o provedených finančních kontrolách za rok 2016
RMě
• bere na vědomí
předložené protokoly o provedených finančních kontrolách za období roku 2016 v Základní škole
Nová Role, příspěvková organizace, Mateřské škole Cestička Nová Role, příspěvková organizace,
Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace a Domě dětí a mládeže Nová Role,
příspěvková organizace
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 81/03 – 3)
Uzavření dodatku č. 1/2017 k prodloužení termínu čerpání dotace pro TK Nová Role
RMě
• schvaluje
uzavření Dodatku č. 1/2017 k prodloužení termínu čerpání dotace pro spolek Tenisový klub Nová
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Role, IČ 26625555 v termínu do 30. 4. 2018, vyúčtování dotace bude předloženo nejpozději do
30. 4. 2018. Dodatek se uzavírá k Veřejnoprávní smlouvě č. 16/2017 o poskytnutí neinvestiční
dotace na zajištění tréninkových hodin dětí a mládeže v TJ Nová Role pro spolek Tenisový klub
Nová Role. Dodatkem č. 1/2017 se mění článek IV. odst. 1, kdy příjemce dotace je oprávněn
čerpat dotaci na zajištění tréninkových hodin dětí a mládeže nejpozději do 30. 4. 2018 ve výši Kč
=30 000, --. Termín předložení vyúčtování dotace se mění nejpozději do 30. 4. 2018. Ostatní
ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 81/03 – 4)

Návrh rozpočtu na rok 2018
RMě
• ukládá EO MěÚ
zveřejnit na úřední desku města návrh rozpočtu na rok 2018 včetně střednědobých rozpočtových
výhledů pro období 2019 – 2020 a návrhu tvorby a čerpání fondu města pro opravy o obnovu
majetku v tepelném hospodářství města v souladu s § 11 z. č. 250/2000 Sb. Rozpočet na rok
2018 navržen v tomto členění v Kč:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Dotace
Celkem příjmy
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Celkové výdaje

55 174 000,-6 799 000,-11 000 000,-11 190 300,-84 163 300,-50 799 410,-48 799 410,-98 854 810,--

Saldo
Financování příjmy
Převody KZ BÚ
Převod z vlastního fondu města
Financování výdaje
Splátky bankovních úvěrů
Financování celkem
Hospodářský výsledek

14 691 510,-14 772 235,-3 000 000,-3 080 725,-14 691 510,-0,--

Hlasování 4 pro
Usn.č. 81/03 – 5)
Rozpočtová opatření č. 71 až 76/2017
RMě
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 71/2017 až 76/2017 v předloženém znění

•

hlasování
4 pro

3

Usn.č. 81/04 – 1)
Navýšení částky přijetí daru – ZŠ Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČ 70939454 navýšení částky, kterou může přijmout jako dar až na Kč =150 000, -za kalendářní rok 2017.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ 70939454 s
platností od 1. 1. 2018 přijímat věcné i finanční dary v celkové finanční hodnotě Kč =200 000, -za kalendářní rok.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 81/04 – 2)

Nevyužité finance z poskytnutého příspěvku na plat pedagoga
RMě
• bere na vědomí
informaci své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní
232, 362 25 Nová Role, IČ 70939454, že nevyužité (zbylé) finance z poskytnutého příspěvku na
plat pedagoga 1. ročníku alokované zřizovatelem na období září až prosinec 2017 budou použity
na odměny pedagoga 1. ročníku a ostatních pedagogů školy a s tím souvisejících zákonných
odvodů a s tímto souhlasí.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 81/04 – 3)

Navýšení kapacity školní družiny od 1. 1. 2018
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČ 70939454 navýšení kapacity školní družiny od 1. 1. 2018 ze současné kapacity
100 na 120 dětí.
•

hlasování
3 pro, 1 se zdržel
Usn.č. 81/04 – 4)

Vyplacení odměny řediteli ZUŠ Nová Role
RMě
• schvaluje
vyplacení odměny řediteli své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role,
příspěvková organizace, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ 06134238 z rozpočtu města Nová
Role z prostředků zaslaných od Karlovarského kraje, které byly poskytnuty jako neinvestiční
příspěvek zřizovatele na činnost příspěvkové organizace, neboť příspěvková organizace
z prostředků na platy od SR nemá dostatek financí. Poskytnutí mimořádné odměny bylo
schváleno řediteli usnesením RMě 80/07-4c) 15. 11. 2017.
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•

hlasování
3 pro, 1 proti
Usn.č. 81/05 – 1)

Vzetí na vědomí plánu kulturních akcí v roce 2018 v Nové Roli
RMě
• souhlasí
s konáním kulturních akcí města Nová Role a s jejich termíny v roce 2018 dle předloženého
návrhu a
•

bere na vědomí
předložený plán kulturních akcí konaných ve městě v roce 2018 organizovaných jinými subjekty.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 81/05 – 2)
Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 16. 11. 2017
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 16. 11. 2017 v předloženém znění
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 81/05 – 3)
Vánoční charitativní burza v KD
RMě
• bere na vědomí
uspořádání Vánoční charitativní burzy v Kulturním domě v Nové Roli pod záštitou starostky
města Nová Role, a to ve dnech 1. 12. 2017 od 10:00 do 17:00 h a 2. 12. 2017 od 10:00 do
13:00 h.
Výtěžek z této charitativní burzy bude použit na nákup vánočních dárků pro sociálně
znevýhodněné děti a opuštěné seniory. Jedná se o čtvrtý ročník projektu „Stromu splněného
přání“.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 81/05 – 4)

Mimořádná odměna pro kronikářku města
RMě
• souhlasí
s výplatou mimořádné odměny v rámci uzavřené dohody o pracovní činnosti pro kronikářku
města ve výplatě za měsíc listopad 2017 za mimořádně zdařilé zpracování kroniky města za rok
2016
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 81/06 – 1)
Podání výpovědi společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
RMě
• schvaluje
podání výpovědi k 31. 12. 2017 společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ 49356089,
se kterou město dne 9. 10. 2012 uzavřelo smlouvu na dobu neurčitou s platností od 1. 12. 2012
a následně dodatky č. 1, 2 a 3 o sběru, přepravě a využití separovaných složek komunálního
odpadu. Výpovědní lhůta dle smlouvy činí tři měsíce a začíná běžet od 1. 1. 2018, končí dnem
31. 3. 2018.
•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit výběrové řízení na dodavatele služeb na sběr, přepravu a využití
separovaných složek komunálního odpadu od 1. 4. 2018.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 81/06 – 2)

Uzavření smlouvy s dodavatelem plynu
RMě
• bere na vědomí
informaci jednatele spol. Norobyt, s.r.o. o nabízených cenách plynu od dodavatelů innogy Česká
republika, a.s., ČEZ Prodej, a.s. a Karlovarská plynárenská, s.r.o.
•

ukládá
jednateli společnosti uzavřít smlouvu s dodavatelem s nejnižší nabízenou cenou v pátek 1. 12.
2017. Vybraný dodavatel bude zajišťovat dodávku plynu i pro město a jeho příspěvkové
organizace. Případné navazující služby (revize, čištění zplodinových cest apod.) si sjednají
ředitelé přísp.org. individuálně.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 81/07 – 1)

Schválení výměny elektrické trouby
RMě
• schvaluje
výměnu el. trouby v bytě č. 6 v Nádražní ulici č. p. 291, Nová Role. El. trouba je součástí
vybavení od kolaudace bytu v roce 1999 a již dosloužila. Příspěvek města na nákup zařízení bude
činit 5000,- Kč, případnou cenu nad tuto hranici si uhradí nájemník sám.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 81/07 – 2)
Osobnost roku 2017
RMě
• se shodla
na osobnosti roku 2017 města Nová Role a pověřuje starostku města jejím vyhlášením na
Novoročním koncertě 7. 1. 2018 v Kulturním domě v Nové Roli.
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•

hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Milena Tichá, 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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