USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 80. zasedání konaného dne 15. 11. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 80/02 – 1)
Pronájem sálu KD v Nové Roli
RMě
• bere na vědomí
žádost šachového oddílu Caissa TJ Nová Role o bezplatný pronájem sálu v Kulturním domě
v Nové Roli na Vánoční turnaj v bleskovém šachu dne 26.12.2017 od 9:00 hodin do 17:00 hodin
•

schvaluje
žadateli této akce pronájem sálu v Kulturním domě v Nové Roli na tuto akci zdarma s tím, že
bude uhrazena paušální náhrada za energie ve výši Kč= 500,- Kč a žadatel si sám zajistí úklid
pronajatých prostor po akci.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 80/02 – 2)

Uzavření nové smlouvy o výprose – SDH, z. s.
RMě
• bere na vědomí
uzavření nové smlouvy o výprose dle § 2189 a násl. dle OZ č. 89/2012 Sb. mezi Městem Nová
Role a Sborem dobrovolných hasičů, z. s. z důvodu aktualizace identifikačních údajů na straně
půjčitele a výprosníka. Předmět smlouvy a účel využití zůstává stejný.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 80/02 – 3)

Uzavření nájemní smlouvy – sklad paddleboardů
RMě
• schvaluje
uzavření nájemní smlouvy v souladu se zveřejněným záměrem obce od 26. 10. do 13. 11. 2017
na pronájem části pozemku parcelní č. 1049/3 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, o výměře 18
m2 v místě přístupu do novorolského rybníku v sousedství plotu mezi areálem Fotbalového klubu
Nová Role a tzv. travnatou pláží pod bývalou loděnicí TJ Nová Role za účelem umístění stavební
buňky jako skladu paddleboardů s podmínkou provozu půjčovny padddleboardů denně od 8 do
20 h v období od 1. 5. do 30. 9. 2018 za smluvní cenu nájemného Kč = 8 000,-- ve prospěch
společnosti Zažij léto a zimu, Těšínská 7, Ústí nad Labem, IČ 02997053, zastoupenou p.
Tomášem Vavřinou.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 80/03 – 1)
Odměny pro členy komisí a výborů
RMě
• bere na vědomí
výplatu odměn pro členy komisí a výborů při radě a zastupitelstvu města pro nečleny
zastupitelstva města za rok 2017 dle předložených návrhů předsedů a v souladu se Zásadami
pro vyplácení odměn členům výborů a komisí, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Nová Role
ve výplatě za měsíc listopad t. r.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 80/03 – 2)

Rozpočtové opatření č. 70/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 70/2017 na Kč =126 907,20 dotace od MŠMT zasílaná přes Karlovarský
kraj pro Základní školu Nová Role, p. o. v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání
Zvyšují se běžné příjmy o Kč 126 907,20
položka 4116, ÚZ 33 063 – neinvestiční dotace z MŠMT přes KK
Zvyšují se běžné výdaje o Kč 126 907,20
§ 3113, položka 5356 – základní školy - poskytnutí průtokového transferu
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 80/04 – 1)
Uzavření dodatku č. 1 k zakázce „Regenerace panelových sídlišť Nová Role – II. Etapa“
RMě
• schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k zakázce „Regenerace panelových sídlišť Nová Role - II. Etapa“ s firmou
EGRACOM s.r.o., IČO 27967239, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 482/37, 350 02 Cheb,
•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem dodatek č. 1 na realizaci akce.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/04 – 1)

Zajištění poptávkového řízení na dodávku elektrické energie a plynu
RMě
• ukládá
tajemníkovi MěÚ, vzhledem ke končícímu dvouletému období, na které byl uzavřen smluvní vztah
se spol. ČEZ Prodej, a.s. na dodávku el. energie, zajistit poptávkové řízení a předložení nabídek
na nejvhodnějšího dodavatele elektrické energie pro město Nová Role a jeho příspěvkové
organizace na další období.
•

pověřuje
jednatele městské společnosti Norobyt, s.r.o. Miroslava Tichého, aby při jednání o výběru
nejvhodnějšího dodavatele plynu pro odběry Norobyt, s.r.o. na další období jednal v této věci i
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jménem města Nová Role a jménem jeho příspěvkových organizací, které tak budou zahrnuty do
jednoho balíku společně se spol. Norobyt, s.r.o.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/05 – 1)

Smlouva o výkonu pečovatelské služby, osobní asistence a tísňové péče v Nové Roli – LADARA
o. p. s.
RMě
•

schvaluje
uzavření Smlouvy o výkonu pečovatelské služby, osobní asistence a tísňové péče v Nové Roli pro
období roku 2018 se společností Agentura domácí péče LADARA o. p. s., Počerny 104,
360 17 Karlovy Vary, IČ 26406608 za smluvní cenu Kč 615 tis. za rok včetně DPH.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/05 – 2)

Nákupní zájezdy do OC Globus v Karlových Varech – AD Ligneta regionalbus, s. r. o.
RMě
• schvaluje
uzavření objednávky pro rok 2018 se společností AD Ligneta regionalbus s. r. o., Severní 872/15,
360 05, Karlovy VARY, IČ: 26318741 na nákupní zájezdy do OC Globus v Karlových Varech
v Jenišově z Nové Role, a to vždy poslední čtvrtek v měsíci, v měsíci prosinec poslední zájezd
čtvrtek 20. 12. 2018. 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, popř. rodiče na
rodičovské dovolené bez vlastního vozidla
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/05 – 3)

Odstoupení z funkce člena Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci
RMě
• bere na vědomí
odstoupení z funkce člena Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci slečny Marie Ngoové.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/06 – 1)

Schválení kroniky města za rok 2016
RMě
• schvaluje
zápis do kroniky města za rok 2016 dle předloženého materiálu bez připomínek a schvaluje její
výtisk a svázání.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 80/06 – 2)
Grafické zpracování listovky města Novorolského zpravodaje jako dvouměsíčníku pro rok 2018
RMě
• souhlasí
s objednáním a grafickým zpracováním listovky města Novorolského zpravodaje jako
dvouměsíčníku pro rok 2018 u společnosti MEDIA a.s., se sídlem Botanická 252/6, 362 63
Dalovice, IČ: 28500091 v nákladu 1 800 ks 6x do roka.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/07 – 1)

Stanovení platů ředitelů školských zařízení
RMě
• schvaluje
stanovení platů ředitelů školských zařízení města s účinností od 1. 11. 2017 na základě zákona č.
262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., v platném
znění novely NV č. 340/2017 s účinností od 1. 11. 2017. V souladu se zákonem o pedagogických
pracovnících a na základě příslušných ustanovení školského zákona a zákona o obcích RMě nově
stanovuje měsíční plat v Kč ředitelky školského zařízení města, příspěvkových organizace města
ředitelka Domu dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská 236 – Milena
Tichá
Doplňuje se tak usn. RMě č. 79/05-1b) ze dne 1. 11. 2017 o úpravu v příplatku za vedení dle zákonné
úpravy platových tarifů novely NV č. 340/2017 Sb.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 80/07 – 2)
Vyřazení nepotřebného majetku z majetku ZUŠ Nová Role, p. o.
RMě
• jako zřizovatel p. o. města ZUŠ NR, p. o. prohlašuje, že nemá zájem o nepotřebný majetek
organizace navržený k vyřazení a souhlasí s vyřazením tohoto zastaralého nefunkčního a
nepoužitelného drobného hmotného a nehmotného majetku v měsíci prosinci 2017 vedeného
v pořizovacích cenách dle předloženého Likvidačního protokolu své nové příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace, se sídlem Chodovská 236/6, Nová
Role, IČO: 06134238 zastoupené Jaromírem Maroušem, DiS., ředitelem organizace. Likvidace
proběhne přes sběrný dvůr města, účetně bude majetek vyřazen v evidenci ze sestav k 31. 12.
2017.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/07 – 3)

Výroční zpráva ZŠ Nová Role za školní rok 2016/2017
RMě
• jako zřizovatel p. o. města ZŠ NR, p. o. bere na vědomí předloženou Výroční zprávu Základní
školy Nová Role, příspěvková organizace za školní rok 2016/2017
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•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/07 – 4)

Poskytnutí mimořádné finanční odměny za II. pololetí roku 2017 ředitelům příspěvkových
organizací města Nová Role
RMě
• schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za II. pololetí roku 2017 ve výplatě za měsíc listopad t.
r. ředitelům svých příspěvkových organizací města Nová Role na základě vyhodnocení kritérií
města jako zřizovatele organizací z finančních zdrojů na platy od státu jednotlivých organizací
v předloženém znění.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 80/08 – 1)
Uzavření Dohody o vzájemné spolupráci mezi Městem Nová Role a Sborem dobrovolných
hasičů, z. s.
RMě
• schvaluje
uzavření nové Dohody o vzájemné spolupráci mezi Městem Nová Role a Sborem dobrovolných
hasičů, z. s. z důvodu aktualizace identifikačních údajů u obou stran účastníků Dohody a dále
z důvodu změny článku III. bod 4., kdy SDH, z. s. je oprávněn vybírat za krátkodobý pronájem
sálu v budově Hasičské zbrojnice Nová Role částku Kč =2 000,-- za kalendářní den a částku Kč
=200,-- za hodinu při schůzovní činnosti apod. Dohoda o vzájemné spolupráci úzce souvisí se
Smlouvou o výprose budovy Hasičské zbrojnice ve prospěch spolku SDH.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/08 – 2)

Termíny obřadů uzavření manželství pro rok 2018
RMě
• schvaluje
termíny obřadů uzavření manželství pro rok 2018 takto: 20. ledna, 24. února, 17. března, 21.
dubna, 19. května, 23. června, 21. července, 18. srpna, 22. září, 20. října, 24. listopadu, 15.
prosince.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 80/08 – 3)
Termíny slavnostních obřadů vítání občánků pro rok 2018
RMě
• bere na vědomí
informaci o termínech slavnostních obřadů vítání občánků města Nová Role pro rok 2018, každé
čtvrtletí: 22. března, 21. června, 20. září, 13. prosince.
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•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/08 – 4)

Implementace nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických
osob (GDPR)
RMě
• bere na vědomí
informaci tajemníka MěÚ o aktuálním stavu příprav implementace nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob (GDPR).
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/08 – 5)

Souhlas města s terénními úpravami pozemku na Bouchalce
RMě
• bere na vědomí
informaci o jednání mezi městem Nová Role a ZO ČZS Stará Bouchalka Nová Role (IČ 687
81 920) a žádost ZO ČZS Stará Bouchalka Nová Role o souhlas města jako budoucího vlastníka
pozemku p. p. č. 1109/102, k. ú. Nová Role o terénní úpravy pozemku, které ZO ČZS provede na
své náklady. Současně RMě souhlasí jako budoucí vlastník pozemku s požadovanými
terénními úpravami a s tím, aby ZO ČZS Stará Bouchalka Nová Role, zastupovala město Nová
Role jako stavebníka v územním řízení ve věci terénních úprav. To vše za podmínky, že se město
Nová Role nebude na akci finančně, ani jiným způsobem podílet.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 80/08 – 6)

Souhlas města s terénními úpravami pozemku na Bouchalce
RMě
• žádá o vyjádření
osadní výbor Mezirolí, případně zastupitele za část obce Mezirolí, k tomu, zda prostory v obecním
domě v Mezirolí č. p. 49 jsou vyhovující pro setkávání obyvatel na akcích pořádaných osadním
výborem (vč. např. zasedání OV).
•

hlasování
5 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, 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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