USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 31. zasedání konaného dne 24. 2. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 31/03 – 1)
Pronájem nebytového prostoru G 01 v suterénu obytného domu U Plynárny 307 v Nové Roli
RMě
• schvaluje
pronájem nebytového prostoru, garáže G 01 v suterénu obytného domu U Plynárny 307, 362 25,
Nová Role o celkové výměře 38,1 m2 ********.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/03 – 2)

Smlouva k právu provedení stavby „Fotbalové hřiště s povrchem z umělé trávy FK Nová Role“
RMě
• schvaluje
uzavření smlouvy k právu provedení stavby „Fotbalové hřiště s povrchem z umělé trávy FK Nová
Role“ o rozměrech 60x40 m na části pozemkové parcely č. 1049/1 (ostatní plocha) v k. ú. Nová
Role, obec Nová Role ve výhradním vlastnictví Města Nová Role pro stavebníka fotbalový klub
Nová Role z. s. IČO 26588960 dle schválené projektové dokumentace.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/04 – 1)

Darovací smlouva – workshop a prohlídka přistaveného Protidrogového vlaku pro žáky Základní
školy Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Nová Role, Chodovská 236,362 25 Nová Role, IČO
00254819
a
Městem
Nejdek.
Předmětem
smlouvy
je
příspěvek
Kč =10 000,-- na workshop a prohlídku přistaveného Protidrogového vlaku pro žáky Základní
školy Nová Role, p.o.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/04 – 2)

Prodej 2 ks bojlerů z výměníkové stanice Božičany
RMě
• schvaluje
prodej 2 ks bojlerů značky ANTIKOV Aku 400S o objemu 400l rok výroby 2008 z výměníkové
stanice Božičany za cenu Kč =4 000,--/ks včetně DPH ********.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 31/04 – 3)
Vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 2/2020
RMě
• schvaluje
vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 2/2020.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/04 – 4)

BeachCamp – kotle, pergola
RMě
• bere na vědomí
podanou žádost o výměnu/opravu kotlů, které ohřívají topení a vodu v chatkách v areálu
BeachCampu a
•

ukládá
zajistit prověrku technického stavu a návrh na jejich výměnu/opravu.

•

neschvaluje
výstavbu nové dřevěné pergoly v areálu BeachCampu, neboť uvedené důvody v žádosti nejsou
záměrem města, jedná se o podnikatelskou činnost žadatele (nájemce). Stávají pergola v areálu
není majetkem města.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/04 - 5

Rozpočtové opatření č. 2/2020
RMě
• doporučuje ZMě schválit
rozpočtové
opatření
č.
2/2020
na
částku
Kč = 796 310,61.
Zvyšují se běžné výdaje § 6402 – finanční vypořádání minulých let - vratka dotace z roku 2018 –
chodník Chodovská, část Mlýnská.
Snižuje se kapitálové výdaje – nespecifikovaná kapitálová rezerva § 6409.
Současně se mění Příloha č. 2 Plán IA na rok 2020 jako závazný ukazatel rozpočtu města.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/04 – 6)

Rozpočtové opatření č. 3/2020 – investiční transfer pro FK NR, z. s.
RMě
• doporučuje ZMě schválit
a)
poskytnutí
investiční
účelové
dotace
jako
finanční
spoluúčast
města
k dotaci MŠMT ve výši 30 % investičních nákladů akce, maximálně Kč =3 000 000,-- pro
žadatele Fotbalový klub Nová Role, z. s., Chodovská 232, 362 25 Nová Role, IČO 26588960 na
akci „Fotbalové hřiště s povrchem z umělé trávy FK Nová Role“ spolufinancovanou z prostředků
dotace MŠMT v souladu s Programem 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu –
ÚSC, SK a TJ v rámci VÝZVY V5 Sport.
b)
uzavření
Veřejnoprávní
smlouvy
o
poskytnutí
investiční
účelové
dotace
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č. 8/2020 na vybudování „Fotbalového hřiště s povrchem z umělé trávy FK Nová Role“ a to tak,
že finanční podíl města Nová Role k dotaci MŠMT bude činit 30 % investičních nákladů akce,
maximálně Kč 3 miliony s termínem čerpání do 31. 12. 2020 pro Fotbalový klub Nová Role, z. s.,
Chodovská 232, 362 25 Nová Role, IČO 26588960 v předloženém znění.
c) rozpočtové opatření č. 3/2020 na částku Kč =3 000 000,-- přesun finančních prostředků
rezervy jako investiční dotace pro FJ NR, z. s., IČO 26588960 – spoluúčast města
na investiční akci „Fotbalové hřiště s povrchem z umělé trávy FK Nová Role“.
Snižují se kapitálové výdaje, § 6409 – Kapitálové nespecifikované rezervy
Zvyšují se kapitálové výdaje, § 3419 – poskytnutí investičního transferu pro FK NR, z. s. jako
finanční spoluúčast města k dotaci od MŠMT na hřiště z umělé trávy.
Současně se mění Příloha č. 2 Plán IA na rok 2020 jako závazný ukazatel rozpočtu města.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/05 – 1)

Prodej HIM Cimbálu Bohák z roku 2016
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 prodej HIM Cimbál Bohák, rok výroby 2016 za
dohodnutou
prodejní
cenu
Kč
=50 000,-včetně
DPH
na základě uzavřené kupní smlouvy po obdržení platby ******** a následné vyřazení cimbálu
Bohák
standard
s příslušenstvím,
rok výroby 2016, zůstatková cena Kč =84 279 k 31. 12. 2019 jako neupotřebitelného hudebního
nástroje.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/05 - 2

Převod finančního daru z roku 2017 od KÚKK z Rezervního fondu do Fondu kulturních a
sociálních potřeb – ZUŠ Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 převod finančního daru z roku 2017 od KÚKK
ve
výši
Kč
=19 466,70
z Rezervního
fondu
do
Fondu
kulturních
a sociálních potřeb, jelikož dar byl vytvořen ze zůstatku fondu FKSP zaniklé příspěvkové
organizace Karlovarského Základní umělecká škola Nová Role, IČO 63555123 za rok 2017.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/06 – 1)

„Úpravy veřejných prostranství a komunikací ve vybraných lokalitách města Nová Role“
RMě
• schvaluje
v rámci plánované akce „Úpravy veřejných prostranství a komunikací ve vybraných lokalitách
města Nová Role“ zřízení dvou dočasných parkovacích ploch – asfaltová plocha u fotbalového
hřiště (za přejezdem) a v Nádražní ulici (pozemek u ČD) z důvodu plánovaných stavebních prací
v ulicích Tovární a Nádražní (ulice během výstavby pro dopravu budou uzavřeny).
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•

ukládá OSA
zajistit projednání a vyřízení DIO (dopravně inženýrské opatření) pro dočasné parkování.

•

bere na vědomí
v rámci plánované akce „Úpravy veřejných prostranství a komunikací ve vybraných lokalitách
města Nová Role“ doplnění investičního záměru o vybudování kamerového systému (osazení
max. 2 ks kamer) u nově budovaného parkoviště v Tovární ul.

•

ukládá OSA
zajistit poptávku realizační firmy s předložením cenové nabídky na realizaci 2 ks kamer.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/06 – 2)

Technický dozor stavebníka při realizaci akce „Úpravy veřejných prostranství a komunikací ve
vybraných lokalitách města Nová Role (ul. Tovární, Nádražní)“
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na realizaci
projektu Technický dozor stavebníka při realizaci akce „Úpravy veřejných prostranství a
komunikací ve vybraných lokalitách města Nová Role (ul. Tovární, Nádražní)“
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 1 společností David Koryta, IČO 06780300, s
nabídkovou cenou =86 000 Kč (DPH 0,-Kč).

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 31/07 )
Pravidla pro přidělování bytu v Domově s pečovatelskou službou v Nové Roli
RMě
• schvaluje
nová Pravidla pro přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou v Nové Roli Nádražní ul. č. p.
254
•

ukládá EO
jejich zveřejnění na webových stránkách města.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/08 - 1)

Pravidla pro pronájem prostor Kulturního domu v Nové Roli
RMě
• schvaluje
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s platností od 1. 3. 2020 nová Pravidla pro pronájem prostor Kulturního domu v Nové Roli, kdy
zásadní změnou je částka za pronájem sálu, která činí Kč= 12 500,-včetně DPH a vratná kauce
Kč= 10 000,- a
•

ukládá EO MěÚ Nová Role
zajistit zveřejnění nových pravidel na stránkách města Nová Role. Výše uvedená změna
nájemného se nevztahuje na dosud uzavřené rezervace.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/08 - 2)

Divadelní představení Můžem i s mužem
RMě
• bere na vědomí
konání
divadelního
představení
Můžem
i
27. 4. 2020 od 19 hodin v Kulturním domě v Nové Roli a

s mužem

v pondělí

dne

•

schvaluje
jeho objednání v částce Kč=65 000,--. Vstupné pro veřejnost bude činit Kč =200,--/vstupenka.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/09 - 1)

Valná hromada městské společnosti Norobyt s. r. o.
•

Rada města Nová Role, jako jediný společník obchodní korporace Norobyt, s.r.o. IČO
26325632, se sídlem Nová Role, Svobodova 201/2, PSČ 362 25, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 13431 (dále jen „společnost“), v
působnosti Valné hromady zplnomocňuje jednatele městské společnosti Norobyt
s. r. o. k výběru nejlevnějšího dodavatele zemního plynu na trhu a uzavření smlouvy o dodávce
s tímto na období jednoho roku, max. dvou let tj. toky 2022 – 2023.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/09 - 2)

Centrální zadávací řízení na nákup elektrické energie na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022
RMě
• bere na vědomí
informaci,
že
Rada
Karlovarského
kraje
na
svém
jednání
dne
10. 2. 2020 schválila usnesením č. RK 147/02/20 realizaci centrálního zadávacího řízení
na nákup elektrické energie na období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022 (dále jen CN EE) formou
aukčního nákupu elektrické energie na burze. Do CN EE budou zahrnuta odběrná místa
maloodběru i velkoodběru elektrické energie nejen všech příspěvkových organizací
Karlovarského kraje a společností ovládaných Karlovarským krajem a dále obcí Karlovarského
kraje a jejich organizací a společností zřízených nebo ovládaných obcemi Karlovarského kraje
(dále jen subjekty). Subjekty, které nemají uzavřenou smlouvu a chtějí se zúčastnit CN EE
doručí nejpozději do 13. 3. 2020 Karlovarskému kraji podepsanou smlouvu a Tabulku
informací.
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•

konstatuje,
že Město Nová Role nemá zájem se zúčastnit CN EE, neboť na období let 2021 – 2022 má již
smlouvu na dodávku el. en. uzavřenou.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 31/09 – 3))

Přijetí věcných sponzorských darů na Ples města v Nové Roli
RMě
• ukládá OSA MěÚ
po schválení Změny územního plánu města č. 1 v zastupitelstvu města podat novou žádost na
SPÚ o převod pozemků do vlastnictví města od státu pro sportovní areál v Mezirolí.
•

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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