USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 2. zasedání konaného dne 21. 11. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 2/02 – 1)
Bytové záležitosti
RMě
• schvaluje
žádost budoucího vlastníka bytu v Nádražní 291 v Nové Roli
•

souhlasí
s podnájmem uvedeného bytu třetí osobě

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/03 – 1)

Smlouva o výkonu pečovatelské služby v Nové Roli
RMě
• doporučuje ZMě schválit
prodloužení Smlouvy o výkonu pečovatelské služby, osobní asistence a tísňové péče v Nové Roli
na období do 31. 1. 2019 se společností Agentura domácí péče LADARA o. p. s., IČ 26406608 a
současně vstoupit se společností do jednání o rozsahu poskytovaných služeb
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/03 – 2)

Inventarizační komise
RMě
• zřizuje
k provedení inventarizace majetku a závazků města za rok 2018 inventarizační komise a jmenuje
jejich členy takto:
Hlavní inventarizační komise: - Milena Tichá, zastupitelka města jako předseda
- Petra Höflerová, referentka EO jako člen
- Alena Bártová, referentka EO jako člen
Likvidační komise: - Bc. Roman Svoboda, tajemník úřadu jako předseda
- Kateřina Černá, DiS., vedoucí EO jako člen
- Krbcová Petra, zastupitelka města jako člen
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/03 – 3)

Rozpočtová opatření č. 36 – 39/2018
RMě
a) schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/2018 na částku Kč =2 000,-Zvyšují se příjmy, položka 4122 – neinvestiční přijatý transfer od KÚKK
Zvyšují se běžné výdaje § 3414 – činnosti knihovnické
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b) schvaluje
rozpočtové opatření č. 37/2018 na částku Kč 707 976,71
Zvyšují se kapitálové příjmy, položka 4232, NZ 1105 – obdržená investiční dotace z EFRE-Mittel na
Karlovu stezku
Zvyšují se nespecifikované kapitálové rezervy § 6409
c) schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/2018 na částku Kč 48 704,82
Snižují se běžné příjmy, položka 4111, ÚZ 98187 – vrácení nevyčerpané dotace na volby do ZMě
Snižují se běžné výdaje, § 6615, ÚZ 98187 – volby do zastupitelstvem ÚSC
d) opravuje
rozpočtové opatření č. 25/2018 na Kč 200 000,-- obdržená dotace na kostel sv. Michaela od KÚKK –
příjmová položka 4122 – neinvestiční transfer
e) schvaluje
rozpočtové opatření č. 39/2018 na částku Kč =51 543,66
Zvyšují se kapitálové příjmy Kč =37 249,32, položka 4216, ÚZ 17988 – obdržená investiční dotace
z MMR na Karlovu stezku II. etapa
Zvyšují se běžné příjmy Kč =14 294,24, položka 4116, ÚZ 17051 – obdržená neinvestiční dotace
z MMR na Karlovu stezku II. etapa
Zvyšují se nespecifikované kapitálové rezervy § 6409 o Kč =51 543,66
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/03 – 4)

Příspěvek na volejbalová trička - neschválení
RMě
•

neschvaluje
žádost
o
poskytnutí
neinvestičního
finančního
příspěvku
(dotace)
ve
výši
Kč =5 000,-- pro žadatele jako příspěvek na volejbalová trička pro místní volejbalovou skupinu.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/03 – 5)

Schválení rozpočtového provizoria
RMě
•

doporučuje ZMě schválit
předložená Pravidla rozpočtového provizoria

•

schvaluje
hospodaření města od 1. 1. 2019 do doby schválení řádného rozpočtu města pro rok 2019 dle
těchto Pravidel v souladu s § 13 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 2/03 – 6)
Doplnění OZV č. 5/2016 o zajištění a ochraně veřejného pořádku
RMě
•

doporučuje ZMě schválit
usnesení o výši pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
v tomto znění:

a) ZMě schvaluje výši pravidelných měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
s platností od 1. 1. 2019 v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 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. 9/1-a) ze dne 31. 10. 2018
z ustavujícího zasedání dle NV č. 318/2017 Sb. od 1. 1. 2019 pozbývá platnosti.
b) ZMě schvaluje v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb. s platností od
1. 1. 2019 a na základě zákona o obcích pravidelnou měsíční odměnu neuvolněnému
místostarostovi města v částce Kč =17 000,--.
c) ZMě
schvaluje
v souladu
s Nařízením
vlády
č.
202/2018
Sb.
s platností
od
1. 1. 2019 pravidelnou měsíční odměnu za výkon funkce předsedy osadního výboru ve výši Kč
=1 690,--.
d) ZMě schvaluje platnost Zásad 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 i
nadále od 1. 1. 2019.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/03 – 7)

Nákupní zájezdy do OC Globus – AD Ligneta regionalbus s.r.o.
RMě
•

schvaluje
uzavření
objednávky
pro
rok
2019
se
společností
AD
Ligneta
regionalbus
s. r. o., 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 19. 12. 2019.
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 znevýhodněné občany z Nové Role, popř. rodiče na rodičovské dovolené
bez vlastního vozidla.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 2/03 – 8)
Rozpočtové úpravy 3 – 5/2018
RMě
a) schvaluje
rozpočtovou úpravu RÚ 3/2018 na Kč =20 000,-- v § 5512 Požární ochrana dobrovolná část
Mezirolí, org. 530.
b) schvaluje
rozpočtovou úpravu RÚ 4/2018 na Kč =10 000,-- v § 3421 Využití volného času dětí a mládeže
c) schvaluje
rozpočtovou úpravu č. 5/2018 na Kč 400 000,-v § 3421 – kapitálové výdaje – herní prvky dětská hřiště
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/03 – 9)

Vyřazení PC z majetku města
RMě
•

schvaluje
vyřazení PC inv. č. 15545 z roku 2009 (poř.hodnota 13.626,- Kč) z majetku města

•

současně schvaluje
žádost referentky odboru správních agend MěÚ Nová Role o jeho odkoupení za cenu 500,- Kč

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/03 – 10)

Odprodej drobného hmotného majetku
RMě
•

stanovuje
že odprodej drobného hmotného majetku města Nová Role inv. č. 15678 Notebook Toshiba, (rok
pořízení 2015 v pořizovací hodnotě Kč =12 540,--), bude realizován pouze za podmínky, že bude
současně odkoupena i Taška pánská, inv. č. 15902, rok pořízení 2017 (taška na notebook) za
cenu Kč =3 561,-- (co že původní pořizovací hodnota). Nebude-li mít žadatel o odkup celého
kompletu zájem, bude notebook vrácen zpět městu

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/04 – 1)

Výroční zprava ZŠ Nová Role za školní rok 2017/2018
RMě
•

bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 své příspěvkové organizace Základní škola
Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role.
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•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/04 – 2)

Aktualizace zřizovacích listin PO
RMě
•

ukládá
EO pravidelně, při vzniklé potřebě, zaktualizovat zřizovací listinu příspěvkové organizace města

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/04 – 3)

Návrh na vyřazení drobného hmotného majetku ZŠ Nová Role
RMě
•

bere na vědomí
předložený Návrh na vyřazení drobného hmotného majetku své příspěvkové organizace Základní
škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role, IČ: 70939454 a

•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit provedení mimořádné kontroly v této organizaci, jejímž cílem bude zjistit
skutečný stav majetku navrhovaného školou k vyřazení. V průběhu kontroly bude kladen důraz
na prověření postupu při inventarizacích v předchozích letech a na způsob vedení účetní
evidence majetku

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 2/04 – 4)
Ředitelské volno ZŠ Nová Role
RMě
•

bere na vědomí
ředitelské volno své příspěvkové organizace města Základní škola Nová Role, příspěvková
organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role ve dnech 3. a 4. 1. 2019 z provozních důvodů a dne 4.
2. 2019 z organizačních důvodů

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/04 – 5)

Zápis Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje – ZŠ Nová Role
RMě
•

bere na vědomí
předložený zápis Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje v Základní škole Nová Role,
příspěvková organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role, IČ: 70939454 a
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•

ukládá
ředitelce Základní školy ve spolupráci MěÚ navrhnout opatření k odstranění zjištěných
nedostatků ve školní jídelně.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 2/04 – 6)
Poskytnutí mimořádné finanční odměny za rok 2018 ředitelce DDM, p. o.
RMě
•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za rok 2018 ve výplatě za měsíc listopad t. r. ředitelce
své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČ: 70942151 v předloženém znění

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/04 – 7)

Poskytnutí mimořádné finanční odměny za rok 2018 řediteli ZUŠ Nová Role, p. o.
RMě
•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za rok 2018 ve výplatě za měsíc listopad t. r. řediteli své
příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČ: 06134238 v předloženém znění. Odměna bude hrazena z Fondu
odměn organizace

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/04 – 8)

Poskytnutí mimořádné finanční odměny za rok 2018 ředitelce ZŠ Nová Role, p. o.
RMě
•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za rok 2018 ve výplatě za měsíc listopad t. r. ředitelce
své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362
25 Nová Role, IČ: 70939454 v předloženém znění

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 2/04 – 9)
Dofinancování části nákladů na dopravu na výuku plavání
RMě
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČ: 70939454 dofinancování části nákladů na dopravu na výuku plavání pro žáky 3. a
4. tříd z příspěvku od zřizovatele, nákladový účet 518 – ostatní služby v částce Kč =10 296,--.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/05 – 1)

Plán kulturních akcí města na rok 2019
RMě
•

souhlasí
s konáním kulturních akcí města Nová Role a s jejich termíny v roce 2019 dle předloženého
návrhu a

•

bere na vědomí
předložený plán kulturních akcí konaných ve městě v roce 2019 organizovaných jinými subjekty.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/05 – 2)

Grafické zpracování listovky města Novorolského zpravodaje pro rok 2019
RMě
•

souhlasí
s objednáním a grafickým zpracováním listovky města Novorolského zpravodaje jako
dvouměsíčníku pro rok 2019 u společnosti MEDIA a.s., IČ: 28500091 v nákladu 1 850 ks 6x do
roka v celkové částce Kč =94 326,-- včetně DPH za rok 2019 (tj. Kč 15 721,-- dvouměsíčník).

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/05 – 3)

Ples města 26.1.2019
RMě
•

schvaluje
konání a organizaci Plesu města Nová Role v roce 2019 v sobotu 26. ledna od 19 h v sále
Kulturního domu v Nové Roli. Organizátorem akce je starostka města ve spolupráci s Mario
Hanáčkem Chodov, který pomáhá zrealizovat doprovodný program. RMě schvaluje přibližný
cenový rozpočet programové části ve výši Kč =220 000,-- včetně DPH. Další režijní výdaje
(tombola, OSA, občerstvení, materiál, příprava sálu, ochranka) předpokládány ve výši Kč
=91 000,--. Příjmy jsou vstupné Kč =105 000,--, vstupenka Kč 390,--/osoba; očekávaný výtěžek
z tomboly Kč =30 000,--; sponzorské finanční dary Kč =100 000,--. Prodejní cena losu do
tomboly Kč =50,--/ks, celkem 1 000 losů z toho 250 výherních. Vlastní náklad města na ples
předpokládán ve výši Kč =76 000,--.
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•

schvaluje
případný nákup cen do tomboly již v roce 2018.

•

hlasování
4 pro, 1 proti

Usn.č. 2/05 – 4)
Program Novorolské valchy 2019
RMě
•

bere na vědomí
program hudebního festivalu Novorolská Valcha 2019 a schvaluje jejich objednání.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/06 – 1)

Vánoční charitativní burza
RMě
•

bere na vědomí
uspořádání Vánoční charitativní burzy v Kulturním domě v Nové Roli pod záštitou starostky
města Nová Role, a to ve dnech 30. 11. 2018 od 10:00 do 17:00 h a 1. 12. 2018 od 10:00 do
13:00 h. Sál pro uspořádání této burzy bude poskytnut zdarma. Výtěžek z této charitativní burzy
bude použit na nákup vánočních dárků pro sociálně znevýhodněné děti a opuštěné seniory.
Jedná se o pátý ročník projektu „Strom splněných přání“.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/06 – 2)

Komise rady města a odpovědnost jednotlivých členů rady města
RMě
•

stanovuje
odpovědnost jednotlivých členů rady města za tyto oblasti
• starostka Jitka Pokorná – městské lesy a životní prostředí
• místostarosta Jiří Sýkora – realizace oprav a investičních akcí města
• Ing. Libor Škarda – plánování, příprava a dohled na realizace investičních akcí města
• Ing. Václav Bechiňský – školství a sport
• MUDr. Hana Nesybová – zdravotní a sociální věci

• ustavuje
ustavuje s účinností od 1. 12. 2018 tyto komise rady města jako své poradenské a konzultační
orgány a současně jmenuje jejich členy:
• Komise pro školství, kulturu a sport: PaedDr. Miluše Dušková – předsedkyně, další
členové – Marcela Toužimská, Šárka Vlasáková, Hana Stredná, Ing. Václav Bechiňský
•

Komise pro mládež a seniory: Tomáš Pavlíček – předseda, Simona Mašková, Jakub
Janecký, Ilona Skalická, Karel Švec
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•

•

Komise sociální a zdravotní: Petra Krbcová – předsedkyně, Markéta Šímová, Dagmar
Vochomůrková, Václav Feník, MUDr. Hana Nesybová,

•

Komise investic a výstavby: Jiří Vrchlavský – předseda, Jiří Sýkora, Jan Kvapil, Ladislav
Cinegr, Josef Štěpnička

•

Komise pro životní prostředí a zeleň: Mgr. Luboš Pastor – předseda, Bc. Barbora
Velinská, Ing. Kateřina Horychová, Ing. Anna Balounová, Bc. Lukáš Zdenek

•

Redakční rada Novorolského zpravodaje: PaedDr. Miluše Dušková – předsedkyně, Mgr.
Dagmar Schlapáková, Olga Lillová

hlasování
4 pro, 1 proti
Usn.č. 2/07 – 1)

Souhlas na vybudování a uložení sítí technické infrastruktury v pozemcích města v k. ú. Mezirolí
RMě
•

souhlasí
s vyslovením souhlasu na vybudování a uložení sítí technické infrastruktury v pozemcích města
p. p. č. 291/10, 1025/1 a 1029/1, vše k. ú. Mezirolí. Souhlas je vydán v souvislosti s řízením spis.
značka 1158/2018/NR, vedeným stavebním úřadem Nová Role – územní souhlas s umístěním
stavby – rodinného domu.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 2/07 – 2)

Náves Mezirolí
RMě
•

bere na vědomí
výsledek posledního laboratorního rozboru zeminy na návsi v Mezirolí s tím, že hodnoty kadmia
pod povrchem jsou v souladu s povolenými hodnotami dle Vyhlášky vlády ČR č. 294/2005 Sb,
tabulka 10.1. a 10.2.

•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit u Technické služby Nová Role, s.r.o. objednávku zemních prací v této
lokalitě (odebrání povrchu) v takovém rozsahu, aby povrch splňoval hodnoty dle Vyhlášky č.
294/2005 Sb. a následné doplnění návsi výplňovým materiálem dle projektové dokumentace

•

ukládá
tajemníkovi MěÚ oslovit právního zástupce města s požadavkem na konzultaci k možnosti podat
trestní oznámení na neznámého pachatele

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 2/07 – 3)
Schůzka s obyvateli Husova ul. – postup opravy komunikace
RMě
•

ukládá
starostce města svolat schůzku s obyvateli ul. Husova, č. p. 59, 61 a 62 a č. p. 74, 92 a 94, kde
s nimi bude projednán další postup opravy komunikace v tomto místě.

•

hlasování
5 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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