USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 82. zasedání konaného dne 11. 5. 2022 v kanceláři starostky města v MěÚ
v Nové Roli

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

82/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/597/5/22
Balcare club, z.s. - Žádost o zapůjčení městského majetku
RMě bere na vědomí žádost Balcare club, z. s. o zapůjčení městského majetku a neschvaluje bezplatné
zapůjčení 2 ks nůžkových stanů o velikosti 3 x 3 m pro Balcare club, z. s., Mezirolí 26, 362 25 Nová Role,
IČO 05091900 v termínu 21. 5. 2022 pro konání 52. ročníku Okresního kola soutěže o ZLATOU SRNČÍ
TROFEJ vzhledem k rozsahu městské kulturní akce Valcha konané ve stejný termín.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/598/5/22
Bezúplatný převod p. p. č. 148/57 Mezirolí
RMě ukládá MěÚ prověřit stav bezúplatného převodu pozemku p. č. 148/57 v k. ú. Mezirolí od SPÚ ČR,
případně žádost aktualizovat nebo obnovit dle prvotní žádosti města podané v minulosti z důvodu veřejného
zájmu vedení IS a komunikace přes předmětný pozemek na základě schválené územní studie MMKV.

Usnesení schváleno 5

hlasy

82/04 - Finanční záležitosti
RMě/599/5/22
Obdržené dotace
RMě bere na vědomí:
1) informaci o rozhodnutí o poskytnutí dotace od Ministerstva pro místní rozvoj na modernizaci učeben
IT a AJ na prvním stupni základní školy ve výši Kč =2 404 116,53.

Usnesení schváleno

5 hlasy

2) informaci o poskytnuté dotaci od Karlovarského kraje na odvlhčení zdiva kostela sv. Michaela ve výši
Kč 100 000,--.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/600/5/22
Rozpočtové opatření č. 9/2022 a č. 10/2022
RMě schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 9/2022 na celkem Kč =239 001,36.
Zvyšují se příjmy, položka 4111, ÚZ 98043 (neinvestiční přijaté transfery ze SR).
Zvyšují se výdaje, § 6409, položka 5901 (nespecifikovaná rezerva).
Jedná se o kompenzační bonus ze SR, není účelově vázán a nepodléhá vypořádání se státním rozpočtem.

Usnesení schváleno

5 hlasy

b) rozpočtové opatření č. 10/2022 na celkem Kč =100 000,-.
Zvyšují se příjmy, položka 4122 (neinvestiční přijaté transfery od krajů).
Zvyšují se výdaje, § 3326, položka 5171 (opravy a udržování).
Jedná se o neinvestiční dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje na odvlhčení zdiva v kostele sv. Michaela
v Nové Roli.

Usnesení schváleno 5

hlasy
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RMě/601/5/22
Sdělení MV k odměnám ZMě 2021
RMě projednala obdržené Sdělení Ministerstva vnitra ČR, odbor veřejné správy, dozoru a kontroly ze dne
29. 4. 2022 ve věci poskytnutí odměn členům Zastupitelstva města Nová Role na jeho zasedání 15. 12. 2021
schválených pod bodem usn. ZMě/106/12/21, na které MV upozornil Krajský úřad Karlovarského kraje při
přezkoumávání hospodaření města Nová Role za rok 2021. Na základě metodického výkladu MV, kdy nebyly
dodrženy procedurální podmínky § 76 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, návrh na poskytnutí
mimořádné odměny členům zastupitelstva obce nebyl zveřejněn jako samostatný bod na pozvánce
navrženého programu jednání, doporučuje ZMě:
a) zrušit celé usn. ZMě/106/12/21.
b) schválit nové usnesení o poskytnutí mimořádných odměn zastupitelům, které bude ve všech aspektech
v souladu s § 76 zákona o obcích.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/602/5/22
ZŠ - zařazení nového projektu do MAP Karlovarsko III
RMě projednala a schvaluje investiční záměr „ZŠ Nová Role – rekonstrukce konektivity školy“ týkající se
Základní školy Nová Role, p. o., Školní 232, 362 25 Nová Role a souhlasí se zařazením tohoto záměru do
Strategického rámce zpracovávaného v rámci projektu MAP Karlovarsko III na období 2021 - 2027.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/603/5/22
ZŠ - aktualizace dat do MAP Karlovarsko III
RMě souhlasí s aktualizací projektu „ZŠ – Rekonstrukce tělocvičny a modernizace učeben na II. stupni“ ve
Strategickém rámci zpracovávaným MAP Karlovarsko III. Typ projektu se nově bude týkat i „zázemí pro
školní poradenské pracoviště“, „vnitřní/venkovní zázemí pro komunitní aktivity vedoucí k sociální inkluzi“ a
„konektivita“.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/604/5/22
Příspěvek na náklady SV
RMě:
a) bere na vědomí předloženou žádost paní ******** v Domě s pečovatelskou službou v Nové Roli o
finanční příspěvek na úhradu nedoplatku na studené vodě za rok 2021, který byl způsoben protékáním
toalety v bytě.
b) konstatuje, že z důvodu zachování rovného přístupu k nájemníkům v Domě s pečovatelskou službou
nelze žádosti vyhovět.
c) ukládá městské společnosti Norobyt s. r. o. provádět v DPS Nádražní č. p. 254 v Nové Roli měsíční
kontrolu měřidel u bytových jednotek z důvodu zamezení nežádoucím únikům vody.

Usnesení schváleno

5 hlasy

82/05 - Školské záležitosti
Bez usnesení.
82/06 - Zakázky města
RMě/605/5/22
Výsledek výběrového řízení ZŠ Nová Role - modernizace učeben IT a AJ pro 1. stupeň
1) RMě:
a) bere na vědomí výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce – „ZŠ Nová Role – Modernizace učeben IT a AJ pro 1. stupeň“.
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b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem společností ZISTAV s.r.o., U Hřiště
301/14, 360 01 Karlovy Vary, IČO 26316803 s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH
Kč=532 644,33.

Usnesení schváleno

5 hlasy

2) RMě:
a) bere na vědomí výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na nábytek
– „ZŠ Nová Role – Modernizace učeben IT a AJ pro 1. stupeň“.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem společností KECIP s.r.o.,
Průmyslová 16, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO 25426842 s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH
Kč=321 590,--.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/606/5/22
PD hasičská zbrojnice
RMě:
a) bere na vědomí žádost projektanta pana Petra Holana o prodloužení termínu dodání projektové
dokumentace na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Nové Roli.
b) nesouhlasí s prodloužením termínu, požaduje ukončení smluvního vztahu a zároveň ukládá OSA zajistit
nové výběrové řízení na dodavatele PD.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/607/5/22
Dodatek k SoD SILNICE CHMELÍŘ
RMě:
a) bere na vědomí vyčíslení méněprací a víceprací při úpravě povrchu plochy na pozemku p. č. 1049/5
v k.ú. Nová Role – záchytné parkoviště u Novorolského rybníka.
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/2022 ze dne 14.3.2022 se společností SILNICE
CHMELÍŘ s.r.o. s tímto vyčíslením v hodnotě + 129 884,81 Kč, celková cena díla se o tuto částku
navyšuje z původních =1 145 894,97 Kč na =1 275 779,78 Kč bez DPH. Dále se mění termín dokončení
díla z původních 04/2022 na 05/2022.

Usnesení schváleno

5 hlasy

82/07 - Různé
RMě/608/5/22
Zápis z jednání Osadního výboru Mezirolí
RMě bere na vědomí zápis z 30. jednání Osadního výboru Mezirolí ze dne 11. 4. 2022 a předkládá
k projednání v ZMě 29. 6. 2022.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/609/5/22
Zápis z 3. jednání Komise pro přeshraniční a partnerskou spolupráci ze dne 27. 4. 2022
RMě bere na vědomí zápis z 3. jednání Komise pro přeshraniční a partnerskou spolupráci ze dne 27. 4.
2022.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/610/5/22
Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 5. 5. 2022
RMě bere na vědomí zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 5. 5. 2022.

Usnesení schváleno

5 hlasy
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RMě/611/5/22
Jednání RMě v působnosti Valné hromady - schválení účetní závěrky 2021 Norobyt s. r. o. a
Technická služba Nová Role s. r. o.
RMě jednala v působnosti Valné hromady městských s. r. o.:
1) 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 ve
smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v
platném znění, učinila tato rozhodnutí:
a) RMě projednala rozbor hospodaření společnosti, jednotlivé výkazy a dokumenty nezávislého
auditora vystavené k hospodaření společnosti za rok 2021, které předložil jednatel společnosti.
b) RMě schvaluje hospodářský výsledek společnosti zisk za rok 2021 v částce Kč =187 502,82.
c) RMě schvaluje rozdělení zisku společnosti plně tj. ve výši Kč =187 502,82 dle předloženého návrhu
d) RMě schvaluje vyplacení mimořádné odměny jednateli společnosti v souladu s článkem IV., bod
1b) platné jednatelské smlouvy včetně dodatků.

Usnesení schváleno

5 hlasy

2) Rada města Nová Role, jako jediný společník obchodní korporace Technická služba Nová Role, s.
r. o. IČO 26329883, se sídlem Nová Role, Chodovská 286, PSČ 362 25, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 13433 (dále jen „společnost TSNR, s.r.o.“), v
působnosti Valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, v platném znění, učinila tato rozhodnutí:
a) RMě projednala rozbor hospodaření společnosti a jednotlivé výkazy společnosti za rok 2021, které
předložil jednatel společnosti.
b) RMě schvaluje hospodářský výsledek společnosti zisk za rok 2021 v částce Kč =149 971,52.
c) RMě schvaluje rozdělení zisku společnosti dle předloženého návrhu.
d) RMě schvaluje vyplacení mimořádné odměny jednateli společnosti v souladu s článkem IV., bod
1b) platné jednatelské smlouvy.

Usnesení schváleno 4

hlasy, 1 se zdržel

RMě/612/5/22
Návrh novely stavebního zákona - zrušení stavebního úřadu
RMě projednala návrh novely stavebního zákona, dle které by došlo mimo jiné ke zrušení stavebního
úřadu v Nové Roli. RMě konstatuje, že tato změna by měla spíše negativní důsledky pro občany a proto
se zrušením stavebního úřadu v Nové Roli nesouhlasí.

Usnesení schváleno

5 hlasy

V Nové Roli dne 16. 5. 2022

Bc. Jitka Pokorná
starostka města

Ing. Libor Škarda
radní města

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