USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 55. zasedání konaného dne 8. 2. 2021 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn. č. 55/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/5/2/2021
SOBS - zřízení VB služebnosti na p. p. č. 1587/1 (Nová Role)
RMě schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0017589, pro stavbu s názvem „NOVÁ ROLE,KV,HŘBITOVNÍ,PČ.2/1,KNN“ ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupené na základě
písemné plné moci společností Stav-elektro, Vintířovská 1149, Chodov, IČO 26355639, zastoupené na
základě zmocnění ********. Jedná se o umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na
pozemku p. č. 1587/1 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000
Sb., energetický zákon.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

Usn. č. 55/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/6/2/2021
Pacht pozemku p.p.č. 867/1
RMě bere na vědomí předloženou žádost ******** o pacht části pozemku p. p. č. 867/1 v k. ú. Nová
Role, obec Nová Role, lokalita „U Plynárny“ o výměře 200 m2, za účelem užívání pozemku jako zahrady a
konstatuje, že na základě zavedeného vnitřního postupu a vzhledem k Územnímu plánu města nejsou již
pozemky v uvedené lokalitě pro účel pachtu dále poskytovány, jedná se o lokalitu bydlení hromadné a
bydlení individuální, pouze dobíhá platnost již dříve uzavřených smluv do 31. 12. 2024.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

55/04 - Finanční záležitosti
RMě/7/2/2021
Dotace na neinvestice sportovních spolků
1) RMě nedoporučuje ZMě schválit:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =204 000,-- pro žadatele Fotbalový klub Nová
Role, z.s., Chodovská 232E, 362 25 Nová Role, IČO 26588960 na opravu budovy čerpací stanice
a WC, opravu elektroinstalace garáží, postřik hřišť proti plevelům a opravu laviček u velkého
hřiště.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 1/2021 na opravu
budovy čerpací stanice a WC, opravu elektroinstalace garáží, postřik hřišť proti plevelům a
opravu laviček u velkého hřiště s Fotbalovým klubem Nová Role, z. s., Chodovská 232E, 362 25
Nová Role, IČO 26588960.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

2) RMě nedoporučuje ZMě schválit:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =150 000,-- pro žadatele Tenisový klub Nová
Role, z. s., Chodovská 338, 362 25 Nová Role, IČO 26625555 na rozšíření stávající kapacity na
zavlažování tenisové plochy z důvodu udržování nové kvalitní antukové desky RECourt.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 3/2021 na rozšíření
stávající kapacity na zavlažování tenisové plochy z důvodu udržování nové kvalitní antukové
desky RECourt s Tenisovým klubem Nová Role, z. s., Chodovská 338, 362 25 Nová Role, IČO
26625555.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

3) RMě doporučuje ZMě schválit:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =120 000,-- pro žadatele SDH Nová Role, z.s.,
Chodovská 264, 362 25 Nová Role, IČO 47697199 na celoroční činnost.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 4/2021 na celoroční
činnost s SDH Nová Role, z. s., Chodovská 264, 362 25 Nová Role, IČO 47697199.

Usnesení schváleno 5 hlasy.
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55/04 - Finanční záležitosti
RMě/8/2/2021
Dotace do 50 000,-1) RMě schvaluje:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =45 000,-- pro žadatele New Roll Runners, z. s.,
Husova 48, 362 25 Nová Role, IČ: 09067302 na celoroční činnost.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 5/2021
na celoroční činnost s New Roll Runners, z.s., Husova 48, 362 25 Nová Role, IČO 09067302.

Usnesení schváleno 4 hlasy, 1 se zdržel.

2) RMě schvaluje:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč=15 000,-- pro žadatele Pavla Andrejkivová LADARA s.r.o., Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary, IČO 26395134 na podporu a rozvoj
poskytování paliativní péče na území města Nová Role.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 6/2021 na podporu a
rozvoj poskytování paliativní péče na území města Nová Role s Pavla Andrejkivová - LADARA s.r.o.,
Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy Vary, IČO 26395134.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

3) RMě neschvaluje poskytnutí neinvestiční dotace dle předložených žádostí spolku TAJV z. s., MAS
Krušné hory o.p.s., neboť dle vnitřních Pravidel města poskytuje město Nová Role dotace jen spolkům a
osobám působícím přímo ve městě.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

4) RMě schvaluje poskytnutí finančního datu společnosti Drosera,
Kč 5 000,- jako příspěvek na záchranu hendikepovaných živočichů v kraji.

z.

s.

Bublava

ve

výši

Usnesení schváleno 5 hlasy.

55/04 - Finanční záležitosti
RMě/9/2/2021
Rybáři - posunutí termínu vyúčtování dotace 2020
RMě bere na vědomí žádost ČRS MO Božičany z. s. o odklad vyúčtování dotace za rok 2020 z 31.1.2021
na 28.2.2021.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

55/04 - Finanční záležitosti
RMě/10/2/2021
Finanční kontrola spolků za 2020
RMě doporučuje ZMě uložit vrácení poskytnuté dotace spolkům na základě předloženého vyúčtování
takto:
a) Fotbalový klub Nová Role z.s., Chodovská 232E, 362 25 Nová Role, IČO 26588960 ve výši Kč
450,-- v termínu do 31.3.2021.
b) Tělovýchovná jednota Nová Role z.s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO 4769001 ve výši
Kč 1 000,-- v termínu do 31.3.2021.
c) Tenisový klub Nová Role z.s., Chodovská 338, 362 25 Nová Role, IČO 26625555 ve výši Kč
6 000,-- v termínu do 31.3.2021.
d) RMě doporučuje ZMě uvést Pravidla pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města do
souladu s platnými Českými účetními standardy (ČSÚ).

Usnesení schváleno 5 hlasy.
55/04 - Finanční záležitosti
RMě/11/2/2021
Vyřazení majetku dle LP 1

RMě schvaluje vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 1/2021.

Usnesení schváleno 5 hlasy.
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55/05 - Školské záležitosti
RMě/12/2/2021
MŠ - Uzavření v roce 2021
RMě bere na vědomí
a) uzavření své příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace,
Mezirolí
67,
362
25
Nová
Role,
IČO
70939446
v době
letních
prázdnin
od 5. 7. - 8. 8. 2021 a v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022.
b) uzavření své příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace,
Rolavská
234,
362
25
Nová
Role,
IČO
70939837
v době
letních
prázdnin
od 19. 7. - 20. 8. 2021 a v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2021 – 2. 1. 2022.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

55/05 - Školské záležitosti
RMě/13/2/2021
ZŠ Nová Role p. o. - odpisový plán
RMě bere na vědomí předloženou informaci ředitelky ZŠ NR, p. o. o provedené rekonstrukci účetnictví
organizace za roky 2019 a 2020 a schvaluje své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, p. o.,
IČO 70939454 odpisové plány pro rok 2019 ve výši Kč 97 080,- a pro rok 2020 v částce Kč 60 616,-. Dříve
přijatá usnesení RMě v této záležitosti pozbývají tímto platnosti.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

55/06 - Zakázky města
RMě/14/2/2021
STAVEBNÍ ÚPRAVY CENTRA MĚSTA NOVÁ ROLE prostranství před budovou č. p. 236
RMě:
a) bere na vědomí odeslání žádosti o zařazení výše uvedené investiční akce do dotačního programu ITIKV.
b) souhlasí s rozsahem a rozetapováním akce dle přiložené technické zprávy a situačního výkresu.
c) vyjímá stavbu stálého podia dle doporučení komise investic a výstavby ze dne 12. 10. 2020.
d) ukládá OSA poptat zadání projektové dokumentace pro provádění stavby pro II. Etapu před MěÚ a III.
Etapu před OD Rolavan.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

55/06 - Zakázky města
RMě/15/2/2021
Rekonstrukce KD Nová Role
RMě:
a) bere na vědomí cenovou nabídku společnosti ARTENDR s.r.o., se sídlem Nádražní 67, 281 51 Velký
Osek, IČO 24190853, DIČ CZ24190853 na zajištění zakázky – rekonstrukce kulturního domu Nová Role
(zajištění projektové dokumentace, podání žádosti o dotaci, celkovou administraci a výběrové řízení).
b) neschvaluje uzavření příkazní smlouvy s výše uvedenou společností.

Usnesení schváleno 4 hlasy, 1 se zdržel.

55/07 - Různé
RMě/16/2/2021
Zpráva o provozu služebních vozů města a vozidla Senior expres za rok 2020
RMě bere na vědomí předloženou zprávu odboru správních agend o provozu služebních vozů Škoda Fabia,
Škoda Rapid a vozidla služby Senior expres Opel Vivaro za rok 2020 a nemá k ní dalších připomínek.

Usnesení schváleno 5 hlasy.
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55/07 - Různé
RMě/17/2/2021
Nabídka leteckého snímkování
RMě bere na vědomí nabídku leteckého snímkování firmy CBS Nakladatelství s. r. o., Vodní 1972, 760 01
Zlín a konstatuje, že v současné chvíli není zájmem města pořizovat letecké snímky Nové Role, Mezirolí a
Jimlíkova.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

55/07 - Různé
RMě/18/2/2021
Pravidla přepravy Senior Expres města Nová Role
RMě bere na vědomí nová Pravidla přepravy „Senior Expres“ města Nová Role a doporučuje ZMě
schválit nová Pravidla přepravy „Senior Expres“ města Nová Role.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

55/07 - Různé
RMě/19/2/2021
Založení oficiální facebookové diskusní skupiny města Nová Role
a) RMě neschvaluje návrh OSA MěÚ Nová Role na založení oficiální facebookové diskusní skupiny
propojené s oficiální facebookovou stránkou města určené k diskusi týkající se dění ve městě jako
rozšíření stávající komunikační platformy na sociální síti Facebook s názvem „Nová Role – oficiální
diskusní skupina města“.
b) RMě ukládá MěÚ poskytovat oficiální informace pouze přes hlavní informační kanály města.

Usnesení schváleno 5 hlasy.
55/07 - Různé
RMě/20/2/2021
Oprava havárie horkovodu

a) RMě bere na vědomí informaci o ceně opravy havárie horkovodu Mírová – Nová Role v lednu t. r. ve
výši cca Kč 299 tis. včetně DPH a ukládá MěÚ předložit do ZMě rozpočtové opatření na úhradu opravy
z Fondu oprav a rozvoje tepleného hospodářství města (FORTHM).

Usnesení schváleno 5 hlasy.

b) RMě ukládá Norobyt s. r. o. vyhlásit soutěž na dodavatele servisních prací při haváriích na horkovodu
Mírová – Nová Role.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

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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