USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 73. zasedání konaného dne 19. 1. 2022 v kanceláři starostky města v MěÚ
v Nové Roli

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

73/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/422/1/22
SOBS o zřízení věcného břemene č. 11555/IV-12-0019408
RMě schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0019408 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 12.4.2021 společností Stav-elektro s.r.o., Vintířovská 1149,
Chodov, IČO 26355639 zastoupené na základě zmocnění ze dne 12.7.2021 ********. Jedná se o umístění,
zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. (skříň SV 201 + kabel NN) na pozemku p. č. 1054/1 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role, lokalita Tovární ul., za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/423/1/22
Novostavba RD
RMě:
a) bere na vědomí žádost ******** o souhlas k novostavbě RD na pozemku p. č. 1169/8 v k. ú. Nová
Role (lokalita Bouchalka) a o souhlas s připojením nového sjezdu na komunikaci.
Z pohledu katastrálního souseda b) souhlasí se stavbou RD a připojením nového sjezdu dle dodané
projektové dokumentace s podmínkou, že bude dodrženo a realizováno navržené odvodnění sjezdu a voda
nebude svedena na pozemek p. č. 1169/1 v k. ú. Nová Role ve vlastnictví města Nová Role.
c) ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadateli.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/424/1/22
Záměr prodeje pozemku p. č. 136/3, Nová Role
RMě bere na vědomí předložené nabídky na záměr prodeje pozemku p. č. 136/3 (trvalý travní porost) o
výměře cca 30 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role zveřejněný dne 1.12.2021 a
ukládá MěÚ na základě zpracovaného odborného ocenění na jiný díl předmětného pozemku zveřejnit
záměr na prodej výše uvedených nemovitostí obálkovou metodou a současně zadat zpracování
geometrického plánu.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/425/1/22
Žádost o prodej pozemků parc. č. 1007/26, parc. č. 1053/4, parc. č. 1092/35 a parc. č. 1624/2
v k.ú. Nová Role
RMě bere na vědomí žádost společnosti Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00
Praha 1, IČO 70994234, o prodej částí pozemků parcelní číslo 1007/1, 1053/2, 1624/1 a 1092/2 oddělených
geometrickým plánem č. 1369-201107/2021 jako pozemky p. č. 1007/26 o výměře 17 m2, 1053/4 o výměře
9
m2 ,
1092/35
o
výměře
49
m2
a
1624/2
o
výměře
7
m 2,
vše
v
k. ú. Nová Role, obec Nová Role, které jsou potřebné pro realizaci stavby „Doplnění závor na přejezdu P155
v km 11,485 trati Karlovy Vary dolní nádraží-Potůčky st. hr.“
RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role zveřejnit záměr na prodej požadovaného pozemku
a doporučuje ZMě schválit uzavření kupní smlouvy na prodej požadovaného pozemku.

Usnesení schváleno 4

hlasy
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RMě/426/1/22
Žádost o prodej pozemku p. č. 1022/8, Nová Role
RMě bere na vědomí žádost ********, o prodej pozemku parc. č. 1022/8 v k. ú. Nová Role, obec Nová
Role, o výměře 170 m2 a ukládá OSA MěÚ Nová Role zveřejnit záměr na prodej předmětného pozemku.
Cena pozemku je v souladu s čl. II odst. 2 Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role stanovena
na 480 Kč včetně DPH za m2.
Požadovaný pozemek je v pronájmu žadatelů.
RMě doporučuje ZMě schválit prodej předmětného pozemku.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/427/1/22
Žádost o prodej č. pozemku p. č. 1123/1, Nová Role
RMě bere na vědomí žádost ********, o prodej č. pozemku parc. č. 1123/1 o výměře cca 28 m2 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role. Požadovaný pozemek sousedí s pozemkem žadatele. Cena pro prodej je
navržena na =360 Kč včetně DPH za m2 plochy.
RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role zveřejnit záměr na prodej požadované části pozemku a doporučuje ZMě
schválit uzavření kupní smlouvy na prodej předmětné části pozemku.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/428/1/22
Přidělení bytů v Domě s pečovatelskou službou v Nové Roli
RMě schvaluje:
a) přidělení volného bytu č. 41 v Nádražní ulici č.p. 254 (DPS), Nová Role, ******** od 1. 2. 2022 za
obvyklých podmínek města.
b) přidělení volného bytu č. 15 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS), Nová Role, ******** od 1. 2. 2022 za
obvyklých podmínek města.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/429/1/22
Přidělení bytu v čp. 239
RMě schvaluje přidělení bytu č. 4 v Tovární čp. 239 v Nové Roli ******** od 1. 2. 2022 za obvyklých
podmínek města.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/430/1/22
Snížení nájemného
RMě snižuje výši nájmu o 20 Kč na m2 v bytě č. 14 v ulici U Plynárny čp. 310 s ohledem na technický stav
budovy – zatékání střešní krytinou do podkrovních bytů na dobu od 1. 1. do 30. 6. 2022.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/431/1/22
Uložení NN kabelů do pozemků města v k.ú. Jimlíkov (Martia)
RMě:
a) bere na vědomí žádost společnosti MARTIA a. s., se sídlem Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, IČO
25006754, DIČ CZ25006754, o vyjádření se k záměru stavby na rozšíření a úpravu distribuční sítě NN
v lokalitě v k. ú. Jimlíkov.
b) souhlasí se stavbou dle dodané projektové dokumentace a vstupem a uložením sítí do dotčených
pozemků města při dodržení technických podmínek pro umísťování inženýrských sítí, jiných vedení a
provádění stavebních prací na pozemcích ve vlastnictví města Nová Role s podmínkou provedení nové
obrusné asfaltové vrstvy v celé délce a celé šíři poškozené komunikace se standartní zárukou na stavební
práce.
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c) ukládá OSA MěÚ do souhlasného stanoviska v bodě c) zapracovat podmínku 50% účasti investora
předmětné lokality na realizaci přeložky 5 ks VO v majetku města Nová Role na nové zemní rozvody.
d) ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadateli.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/432/1/22
RD p. p. č. 291/9 k. ú. Mezirolí
RMě:
a) bere na vědomí oznámení o zahájení společného řízení na novostavbu RD na p.p.č. 291/9 v k.ú.
Mezirolí.
b) souhlasí se stavbou dle projektové dokumentace s podmínkou, že stavba sjezdu bude ukončena na
hranici pozemku p.č. 291/9 a nebude zasahovat do sousedních pozemků p.č. 291/3 a 1029/1 v k.ú. Mezirolí
ve vlastnictví města Nová Role. V případě poškození příjezdové komunikace na pozemcích 291/10 a 1029/1 a
přilehlého chodníku na pozemku 1025/1 vše v k.ú. Mezirolí zásahem nebo těžkou technikou, bude škoda
plně hrazena stavebníky a komunikace nebo chodník uvedeny do původního stavu před poškozením. Před
podáním žádosti o kolaudační rozhodnutí stavby RD budou vypořádány majetkoprávní vztahy k části
komunikace umístěné na pozemku stavebníka p. p. č. 291/9 v k. ú. Mezirolí.
c) ukládá OSA MěÚ zahrnout výše uvedené podmínky Města Nová Role do společného povolení stavby.

Usnesení schváleno 4

hlasy

73/04 - Finanční záležitosti
RMě/433/1/22
Rozpočtová opatření č. 31/2021, 32/2021, 33/2021, 34/2021, 35/2021
RMě schvaluje:
a) Rozpočtové opatření č. 31/2021 na Kč 36 484,-.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116 (neinv. přijaté transfery ze SR), ÚZ 29014.
Zvyšují se běžné výdaje, § 6330 (převody vlastním fondům).
Jedná se o fin. příspěvek ze státního rozpočtu na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40
let věku.
b) Rozpočtové opatření č. 32/2021 na Kč 25 580,-.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116 (neinv. přijaté transfery ze SR), ÚZ 29014.
Zvyšují se běžné výdaje, § 6330 (převody vlastním fondům).
Jedná se o fin. příspěvek ze státního rozpočtu na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40
let věku.
c) Rozpočtové opatření č. 33/2021 na Kč 5 340,-.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116 (neinv. přijaté transfery ze SR), ÚZ 29014.
Zvyšují se běžné výdaje, § 6330 (převody vlastním fondům).
Jedná se o fin. příspěvek ze státního rozpočtu na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40
let věku.
d) Rozpočtové opatření č. 34/2021 na Kč 41 934,Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116 (neinv. přijaté transfery ze SR), ÚZ 29030.
Zvyšují se běžné výdaje, § 6330 (převody vlastním fondům).
Jedná se o fin. příspěvek ze státního rozpočtu na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních
lesích za rok 2020.
e) Rozpočtové opatření č. 35/2021 na Kč 3 505,-.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116 (neinv. přijaté transfery ze SR), ÚZ 29015.
Zvyšují se běžné výdaje, § 6330 (převody vlastním fondům).
Jedná se o fin. příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích.

Usnesení schváleno 4 hlasy.
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RMě/434/1/22
Vyřazení majetku - Likvidační protokol 1/2022
RMě schvaluje vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 1/2022.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/435/1/22
Zhodnocení depozitních prostředků
RMě bere na vědomí předloženou nabídku ČSOB na zhodnocení depozitních prostředků města a
schvaluje zhodnocení volných finančních zdrojů města takto:
1) Běžný účet pro municipality – účet pro jistoty č. 281701275/0300 zavést úrok 0,3 % p. a.
2) Municipální konto – účet Fondu oprav a rozvoje tepelného hospodářství města
č. 282300481/0300 vést jako spořící účet pro podnikatele (výpovědní lhůta 1 den, úrok vyhlašovaná sazba +
1,2 % p. a.).
3) Termínovaný vklad na dobu určitou pro volné prostředky Municipálního konta ZBÚ města č.
262359697/0300 – převést na nově založený termínový vklad na dobu 6 měsíců částku Kč 20 mil. s úrokem
2,8 % p. a. ze ZBÚ města.
4) Ostatní běžné účty města (správa hřbitova, správa bytů, lesní správa a základní běžný účet města
úročeny standartně.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/436/1/22
Stravenkový paušál
RMě souhlasí dle návrhu tajemnice úřadu s výplatou zaměstnaneckého benefitu formou peněžitého
příspěvku tzv. stravenkového paušálu jednotně pro všechny zaměstnance města Nová Role ve výši Kč =80,/zaměstnanec/odpracovaná směna s platností od 1. 1. 2022 vyplaceného prvně ve výplatách za měsíc leden
2022 v souladu s dotčenými právními předpisy.
Tímto usnesením pozbývá platnosti usnesení RMě č. 4/05-3) ze dne 19. 12. 2018 o poskytnutí příspěvku na
stravování.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/437/1/22
Zrušení předkupního práva
RMě bere na vědomí a doporučuje ZMě neschválit žádost současného vlastníka nemovitostí
o zrušení předkupního práva z roku 1993 ve prospěch města Nová Role k pozemku parc. č. st. 312 o výměře
418 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, ul. Na Pěší Zóně, jehož součástí je stavba občanského vybavení
(bývalé jesle).

Usnesení schváleno 3

hlasy, 1 se zdržel

73/05 - Školské záležitosti
RMě/438/1/22
Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací
RMě schvaluje:
a) Jaromíru Maroušovi, DiS., řediteli příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 nový platový výměr platný od 1.1.2022 z důvodu
změny Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v předloženém znění.
b) Šárce Vlasákové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka Nová Role, Mezirolí 67,
362 25 Nová Role, IČO 70939446 nový platový výměr platný od 1.1.2022 z důvodu změny Přílohy č.
5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v předloženém znění.
c) Ireně Švecové, ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička Nová Role, Rolavská 234,
362 25 Nová Role, IČO 70939837 nový platový výměr platný od 1.1.2022 z důvodu změny Přílohy č.
5 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v předloženém znění.
d) Mileně Tiché, ředitelce příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, Chodovská 236, 362
25 Nová Role, IČO 75042151 nový platový výměr platný od 1.1.2022 z důvodu změny Přílohy č. 5
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k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v předloženém znění.
e) Mgr. Ester Novákové, ředitelce příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČO 70939454 nový platový výměr platný od 1.1.2022 z důvodu změny Přílohy č. 5
k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v předloženém znění.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/439/1/22
DDM - Rozpočet na 2022, střednědobé výhledy rozpočtu a odpisový plán na 2022
RMě schvaluje své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151:
a) dle § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. rozpočet na rok 2022 v členění na náklady a výnosy
organizace a ukládá dle § 28a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtu na internetových
stránkách organizace a dále na stránkách města jako zřizovatele.
b) rozpis závazných ukazatelů na rok 2022, §3421, položka 5331 – celkem příspěvek na provoz Kč
=931 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
c) odpisový plán na rok 2022 ve výši Kč =5 882,--.
d) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2023 až 2024 v členění na
náklady a výnosy organizace a ukládá dle § 28a odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledů
na internetových stránkách jednotlivých příspěvkových organizací a dále na stránkách města jako
zřizovatele.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/440/1/22
ZUŠ - Rozpočet na 2022, střednědobé výhledy rozpočtu
RMě schvaluje své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238:
a) dle § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. rozpočet na rok 2022 v členění na náklady a výnosy
organizace a ukládá dle § 28a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtu na internetových
stránkách organizace a dále na stránkách města jako zřizovatele.
b) rozpis závazných ukazatelů na rok 2022, §3231, položka 5311 – celkem příspěvek na provoz Kč
=580 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
c) odpisový plán na rok 2022 ve výši Kč =42 414,--.
d) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2023 až 2024 v členění na
náklady a výnosy organizace a ukládá dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledů na
internetových stránkách jednotlivých příspěvkových organizací a dále na stránkách města jako
zřizovatele.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/441/1/22
MŠ MEZ - Rozpočet na 2022, střednědobé výhledy rozpočtu
RMě schvaluje své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace,
Mezirolí 67, 362 25 Nová Role, IČO: 70939446:
a) dle § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. rozpočet na rok 2022 v členění na náklady a výnosy
organizace a ukládá dle § 28a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtu na internetových
stránkách organizace a dále na stránkách města jako zřizovatele.
b) rozpis závazných ukazatelů na rok 2022, §3111, položka 5331, org. 230 – celkem příspěvek na
provoz Kč =370 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2023 až 2024 v členění na
náklady a výnosy organizace a ukládá dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledů na
internetových stránkách jednotlivých příspěvkových organizací a dále na stránkách města jako
zřizovatele.

Usnesení schváleno

4 hlasy
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RMě/442/1/22
MŠ NR - Rozpočet 2022, střednědobé výhledy rozpočtu a odpisový plán
RMě schvaluje své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace,
Rolavská 234, 362 25 Nová Role, IČO: 70939837:
a) dle § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. rozpočet na rok 2022 v členění na náklady a výnosy
organizace a ukládá dle § 28a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtu na internetových
stránkách organizace a dále na stránkách města jako zřizovatele.
b) rozpis závazných ukazatelů na rok 2022, §3111, položka 5331, org. 220 – celkem příspěvek na
provoz Kč =1 470 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
odpisový plán na rok 2022 ve výši Kč =64 188,--.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2023 až 2024 v členění na
náklady a výnosy organizace a ukládá dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledů na
internetových stránkách jednotlivých příspěvkových organizací a dále na stránkách města jako
zřizovatele.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/443/1/22
ZŠ - Rozpočet na 2022, střednědobé výhledy rozpočtu a odpisový plán
RMě schvaluje své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232,
362 25 Nová Role, IČO: 70939454:
a) dle § 28 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb. rozpočet na rok 2022 v členění na náklady a výnosy
organizace a ukládá dle § 28a odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb. zveřejnění rozpočtu na internetových
stránkách organizace a dále na stránkách města jako zřizovatele.
b) rozpis závazných ukazatelů na rok 2022, §3113, položka 5331 – celkem příspěvek na provoz Kč =4
878 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
c) odpisový plán na rok 2022 ve výši Kč =79 733,--.
d) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2023 až 2024 v členění na
náklady a výnosy organizace a ukládá dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledů na
internetových stránkách jednotlivých příspěvkových organizací a dále na stránkách města jako
zřizovatele.

Usnesení schváleno

4 hlasy

73/06 - Zakázky města
RMě/444/1/22
ZŠ - Modernizace učeben - projektová dokumentace
RMě:
a) bere na vědomí cenovou nabídku od společnosti STAVEBNÍ PROJEKTY - Anna Dindáková ze dne
8.12.2021 na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v Základní škole Nová Role, p.
o.
b) schvaluje uzavření smlouvy se společností STAVEBNÍ PROJEKTY – Anna Dindáková, Loketská 351,
356 01 Staré Sedlo, IČO 43335501 na zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby na
akci „Učebny ZŠ Nová Role, Školní 232“:
1. Učebna fyziky – chemie + kabinet
Kč 81 000,-- bez DPH
2. Učebna dílen
Kč 67 000,-- bez DPH.
Hrazeno bude v rámci schváleného investičního rozpočtu města z § 3113.
c) ukládá starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah.
d) schvaluje výjimku zadávání veřejné zakázky malého rozsahu oproti vnitřní směrnici města pro
zadávání veřejných zakázek platné od 19. 8. 2019, schválené v RMě 19/07-2) 19. 8.2019. RMě
využila článku D bodu 1 směrnice a rozhodla o výjimce přidělení zakázky malého rozsahu „Učebny
ZŠ Nová Role, Školní 232“ oproti čl. B bodu 4 směrnice z důvodu místních znalostí dodavatele na
základě vyhotovení zakázek pro město v minulých obdobích a tím zrychlení přípravy díla pro možnost
čerpat dotační titul.
e) doporučuje ředitelce ZŠ NR, p. o. realizovat zpracování PD na Učebnu vaření – kuchyňky
v ceně Kč 85 000,-- bez DPH z Rezervního fondu školy.

Usnesení schváleno 4

hlasy
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RMě/445/1/22
Výsledek výběrového řízení Rolavská, Bezejmenná
RMě:
a) bere na vědomí výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „Parkování Nová Role, ul. Rolavská, ul. Bezejmenná“.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem společností RECYS-MACH s.r.o., Citice 1,
356 01 Citice, IČO 26344955, DIČ CZ26344955 s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH
= 3 854 416,16 Kč.
c) ukládá starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/446/1/22
Uzavření smlouvy o provozování městského informačního kanálu
RMě bere na vědomí ukončení Smlouvy o provozování městského informačního kanálu s Karlem
Soukupem – ESKO, Mírová 127, 357 35 Chodov, IČO 12870188 ke dni 31. 12. 2021 a schvaluje uzavření
Smlouvy o provozování městského informačního kanálu s Karlem Soukupem, Mírová 127, 357 35 Chodov,
IČO 61180548 s účinností od 3. 1. 2022 ve shodné výši Kč =16 000,-/měsíc bez DPH.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/447/1/22
Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele svozu a likvidace tříděného
komunálního odpadu na období 1. 4. 2022 - 31. 3. 2024
RMě schvaluje předloženou zadávací dokumentaci včetně specifikace předmětu a návrhu smlouvy pro
výběrové řízení na dodavatele svozu a likvidace tříděného komunálního odpadu na období 1. 4. 2022 - 31. 3.
2024 a ukládá tajemnici MěÚ dořešit některé specifikace s místostarostou města.

Usnesení schváleno

4 hlasy

73/07 - Různé
RMě/448/1/22
Zápis z jednání Osadního výboru Mezirolí
RMě bere na vědomí zápis z 27. jednání Osadního výboru Mezirolí ze dne 14. 12. 2021 a předkládá jej
k projednání do ZMě dne 16. 2. 2022.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/449/1/22
Výroční zpráva o provozu služebního vozu města a vozidla Senior expres za rok 2021
RMě bere na vědomí a schvaluje předloženou výroční zprávu odboru správních agend
o provozu služebního vozu Škoda Rapid a vozidla služby Senior expres Opel Vivaro za rok 2021 a nemá k ní
dalších připomínek.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/450/1/22
Protokol o kontrole skládky odpadů
RMě bere na vědomí Protokol o kontrole skládky odpadů na pozemcích p. č. 703/1, 1697/2, st. p. č. 365,
380, 225 v k. ú. Božičany ze dne 19. 10. 2021 provedené kontrolním orgánem Česká inspekce životního
prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem, pobočka Karlovy Vary, zaměřené na plnění závazných
podmínek stanovených v integrovaném povolení pro oblast nakládání s odpady.

Usnesení schváleno 4

hlasy
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RMě/451/1/22
Sdělení KŘPČR ÚO Karlovy Vary k úsekovému měření
RMě bere na vědomí odpověď ředitele Územního odboru Karlovy Vary Policie České republiky k možnosti
provozování úsekového měření rychlosti na území města Nová Role a konstatuje, že z důvodů legislativních
omezení nelze takový systém na území obce provozovat.

Usnesení schváleno

4 hlasy

V Nové Roli dne 25. 1. 2022

Bc. 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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