USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 84. zasedání konaného dne 15. 6. 2022 v kanceláři starostky města v MěÚ
v Nové Roli

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

84/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/631/6/22
SOBS o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. 29629/IV-12-0020169
RMě schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. 29629/IV-12-0020169 ve prospěch právnické osoby ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8,
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035, zastoupené na základě plné moci ze dne 12.4.2021
firmou Stav-elektro s. r. o, Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČO 26355639. Jedná se o umístění, zřízení a
provozování distribuční soustavy vedení el. en. na pozemku p. č. 1572/1 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role,
lokalita Na Bouchalce, komunikace směr vodárna, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb.,
energetický zákon.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/632/6/22
Prodej pozemku st.p.č.938, Nová Role
RMě bere na vědomí žádost ********, o prodej pozemku p. č. 1038 o výměře 27 m2 v k. ú. Nová Role,
obec Nová Role. Na požadovaném pozemku stojí stavba garáže ve vlastnictví žadatele. Jedná se pozemek
v řadových garážích v ulici Jarní.
Cena pozemku pro prodej je v souladu s čl. II odst. 2 Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role
stanovena na =300 Kč včetně DPH za m2 plochy.
RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role zveřejnit záměr na prodej uvedeného pozemku a doporučuje ZMě
schválit prodej uvedeného pozemku.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/633/6/22
Odkup č. pozemku p. č. 1024/3, Nová Role
RMě bere na vědomí návrh OSA MěÚ Nová Role na odkup části pozemku p. č. 1024/3 v k. ú. Nová Role,
obec Nová Role od stávajících vlastníků ********, o výměře cca 4 m2 za navrženou cenu ve výši 480 Kč za
m2, v souvislosti s investiční akcí města s názvem „Chodník od železničního přejezdu k cyklotrase na Jimlíkov
v ulici Chodovská na části p.p.č. 1545/4 v k. ú. Nová Role“.
RMě doporučuje ZMě schválit úplatný převod uvedené části pozemku do vlastnictví města.
RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role zadat vyhotovení geometrického plánu na oddělení uvedené části
pozemku.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/634/6/22
Žádost o pronájem pozemku parc. č. 1679, Nová Role
RMě bere na vědomí žádost ********, o pronájem části pozemku p. č. 1679 (trvalý travní porost) v k. ú.
Nová Role, oddělené grafickým návrhem oddělení pozemků vypracovaným Monikou Trundovou, geodetická
kancelář, IČO 86934786, jako pozemek p. č. 1679/3 o výměře 380 m 2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role a
neschvaluje pronájem uvedené části pozemku.

Usnesení schváleno 4 hlasy, 1 se zdržel
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RMě/635/6/22
Žádosti o přidělení garsoniéry v Nové Roli
RMě bere na vědomí:
a) žádost ******** o přidělení sociální garsoniéry v Nové Roli a neschvaluje přidělení sociální garsoniéry
v Tovární ul. č. p. 239 v Nové Roli ******** z důvodu nedoplatku vůči městu Nová Role.

Usnesení schváleno

5 hlasy

b) žádost ******** o přidělení garsoniéry v Nové Roli a schvaluje přidělení sociální garsoniéry č. 7
v Tovární ul. č. p. 239 v Nové Roli ********* od 01.07.2022 za obvyklých podmínek města Nová Role.

Usnesení schváleno

5 hlasy

c) bere na vědomí žádost ******** o přidělení garsoniéry v Nové Roli a schvaluje přidělení sociální
garsoniéry č. 8 v Tovární ul. č. p. 239 v Nové Roli ******** od 01.08.2022 za obvyklých podmínek
města Nová Role.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/636/6/22
Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Nové Roli
RMě schvaluje přidělení volného bytu č. 6 v Nádražní ulici č.p. 254 (DPS), Nová Role, ******** od
01.07.2022 za obvyklých podmínek města Nová Role.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/637/6/22
Žádosti o zapůjčení městského mobiliáře
RMě:
a) bere na vědomí žádost starosty SDH Mezirolí pana Martina Bíkla o zapůjčení městského mobiliáře a
schvaluje SDH Mezirolí bezplatné zapůjčení dvou velkých nůžkových stanů (4 x 8 m), tří malých
nůžkových stanů (3 x 3 m) a 20 ks pivních setů na akci 130 let založení sboru v Mezirolí, která se koná
dne 27. 8. 2022 na hasičském cvičišti v Mezirolí. Převoz a odvoz zajistí SDH Mezirolí na vlastní náklady za
asistence Václava Feníka zaměstnance MěÚ Nová Role a dále i montáž a demontáž proběhne pod
dohledem Václava Feníka.
b) schvaluje TJ Nová Role z.s., IČO 47696001, Chodovská 128, 362 25 Nová Role zapůjčení 20 ks pivních
setů na akci Mistrovství ČR ve vzpírání masters, které se koná dne 18. 6. 2022 ve sportovní hale TJ.
Převoz a odvoz zajistí TJ Nová Role z.s. na vlastní náklady za asistence Václava Feníka zaměstnance
MěÚ Nová Role a dále i montáž a demontáž proběhne pod dohledem Václava Feníka.
c) schvaluje své příspěvkové organizaci Domu dětí a mládeže Nová Role, IČO 75042151, Chodovská
236/6, 362 25 Nová Role zapůjčení 4 ks pivních setů na akci Den jógy, která se koná 22. 6. 2022 na
pláži u Novorolského rybníku. Převoz a odvoz zajistí DDM Nová Role na vlastní náklady za asistence
Václava Feníka zaměstnance MěÚ Nová Role, případně zastupujícího zaměstnance MěÚ a dále i montáž a
demontáž proběhne pod dohledem zaměstnance MěÚ.
d) schvaluje TJ Nová Role z.s., IČO 47696001, Chodovská 128, 362 25 Nová Role zapůjčení dvou velkých
nůžkových stanů (4 x 8 m), tří malých nůžkových stanů (3 x 3 m) a 20 ks pivních setů na akce diskotéky
na pláži konající se ve dnech 16. 7. a 13. 8. 2022 na oplocené pláži u rybníka u restaurace Na Koupališti.
Převoz a odvoz zajistí TJ Nová Role z.s. na vlastní náklady za asistence Václava Feníka zaměstnance
MěÚ Nová Role a dále i montáž a demontáž proběhne pod dohledem Václava Feníka.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/638/6/22
Záměr na pronájem prostor provozu stomatologické praxe
RMě schvaluje zveřejnění záměru na pronájem prostor provozu stomatologické praxe.

Usnesení schváleno

5 hlasy
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84/04 - Finanční záležitosti
RMě/639/6/22
Poskytnuté dotace - vyúčtování dotace Tenisového klubu na opravu plotu
RMě doporučuje ZMě vzít na vědomí předložené vyúčtování o čerpání poskytnuté neinvestiční dotace
k VPS 10/2022 od Tenisového klubu Nová Role, z. s. U Plynárny 311, Nová Role, IČO 26625555 na akci
„Oprava plotu tenisového areálu“ ve výši Kč =70 000,--.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/640/6/22
Vyřazení majetku města
RMě:
a) bere na vědomí vyřazení z provozu speciálního vozidla – automobilové cisternové stříkačky značky
Škoda 706 RTHP registrační značky KV 92-82 rok výroby 1964 na základě žádosti JPO III Nová Role.
b) pověřuje EO MěÚ vyhledat vhodné kupce.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/641/6/22
Darovací smlouva - Revolution train
RMě:
a) schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši Kč=15 000,-- městu Nejdek, Karla IV. 239,
362 21 Nejdek, IČO 00254801 na realizaci projektu Revolution train.
b) schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. OSVŠ/2022/283 o poskytnutí finančního daru ve výši Kč
=15 000,-- na realizaci projektu Revolution train s městem Nejdek, Karla IV. 239, 362 21 Nejdek, IČO
00254801.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/642/6/22
Ceník Technické služby Nová Role, s.r.o.
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:
RMě schvaluje dokument „Ceník za dopravu a služby“ platný od 01. 07. 2022 předložený jednatelem
společnosti Technická služba Nová Role, s.r.o., který je přílohou tohoto zápisu. Důvodem je mimo jiné
navýšení cen PHM a navýšení mezd o 10 %.
RMě ukládá EO MěÚ sledovat čerpání rozpočtu v § 3745 a 3722 a včas navrhnout rozpočtové opatření.

Usnesení schváleno

4 hlasy, 1 se zdržel

RMě/643/6/22
Rozpočtové opatření na stavební úpravy - ZDRAVOTNÍ STŘEDISKO - prostory po zubní ordinaci
RMě doporučuje ZMě schválit rozpočtové opatření na částku Kč =1,5 mil. na stavební úpravy ve
zdravotním středisku – prostory pro zubní ordinaci.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/669/6/22
Rozpočtová úprava č. 3/2022
RMě schvaluje rozpočtovou úpravu č. 3/2022 na Kč 200 000,-.
Snižují se kapitálové výdaje § 3113, položka 6121 (budovy, haly a stavby).
Zvyšují se kapitálové výdaje § 3113, položka 6119 (ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku)
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Jedná se o posílení položky 6119 – navýšení ceny za další projektové dokumentace – rekonstrukce tělocvičny
a modernizace učeben na II. stupni.

Usnesení schváleno

5 hlasy

84/05 - Školské záležitosti
RMě/644/6/22
Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 1. pololetí
RMě schvaluje poskytnutí mimořádné finanční odměny za I. pololetí roku 2022 ve výplatě za měsíc červen
t. r. ředitelům svých příspěvkových organizací:
a) ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace,
Rolavská 234, 362 25 Nová Role, IČO 70939837 ve výši v předloženém znění.
b) ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČO 70939446 ve výši v předloženém znění.
c) ředitelce své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151 ve výši v předloženém znění.
d) ředitelce své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362
25 Nová Role, IČO 70939454 ve výši v předloženém znění.
e) řediteli své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 ve výši v předloženém znění.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/645/6/22
ZUŠ - Ředitelské volno
RMě bere na vědomí informaci ředitele své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role, p.
o., Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 o vyhlášení ředitelského volna ve dnech od 27.6. do
30.6.2022 z organizačních důvodů.

Usnesení schváleno

5 hlasy

84/06 - Zakázky města
RMě/646/6/22
Výběr zhotovitele akce - Rekonstrukce anglických dvorků školní jídelna
RMě:
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce anglických dvorků - školní jídelna Nová Role“.
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
= 69 638,14 Kč.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/647/6/22
Výběr zhotovitele akce - Parkoviště u železniční zastávky
RMě:
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Parkoviště u železniční zastávky v Nové Roli“.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem společností Ekoinvest Sokolov spol. s r.o.,
Kostelní Bříza 20, 356 01 Sokolov, IČO 45356742, DIČ CZ45356742 s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH =
4 414 919,70 Kč.

Usnesení schváleno 5

hlasy
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RMě/648/6/22
Výběr zhotovitele akce - Běžecká dráha s tartanovým povrchem
RMě:
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Běžecká dráha s tartanovým povrchem Nová Role“.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem společností VYSSPA Sport Technology
s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň, IČO 27967638, DIČ CZ27967638 s nejnižší nabídkovou cenou bez
DPH = 4 450 792,78 Kč po schválení rozpočtového opatření v ZMě.
c) doporučuje ZMě schválit rozpočtové opatření na Kč =3 000 000:
- zvyšují se kapitálové výdaje § 3429, tartanová dráha
- snižují se kapitálové výdaje § 2321, PD spádová kanalizace Mezirolí od MŠ
Přijetím rozpočtového opatření dochází ke změně Přílohy č. 2 Plán IA 2022.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/649/6/22
Výsledek výběrového řízení ZŠ Nová Role - modernizace učeben IT a AJ pro 1. stupeň
RMě:
a) bere na vědomí výsledek zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na IT vybavení
učeben – „ZŠ Nová Role – Modernizace učeben IT a AJ pro 1. stupeň“.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem společností VUJO s.r.o., Křížová 116,
356 01 Sokolov, IČO 64830713 s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH Kč=834 790,--.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/650/6/22
Technický dozor na akci „ZŠ - Modernizace učeben IT a AJ na 1.stupni“
RMě:
a) bere na vědomí cenovou nabídku na výkon technického dozoru na akci „ZŠ – Modernizace učeben
IT a AJ na 1. stupni“ ve výši Kč=33 000,-- bez DPH od společnosti GASAK, Bělehradská 1069/11,
360 01 Karlovy Vary, IČO 06044425.
b) schvaluje uzavření smlouvy se společností GASAK, Bělehradská 1069/11, 360 01
Karlovy Vary, IČO 06044425 na výkon technického dozoru na akci „ZŠ – Modernizace učeben IT a AJ
na 1. stupni“ za cenu Kč=33 000,-- bez DPH.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/651/6/22
Dotační management - ZŠ - rekonstrukce tělocvičny a modernizace učeben na 2. stupni
RMě bere na vědomí předloženou nejnižší cenovou nabídku na dotační management na akci „ZŠ –
Rekonstrukce tělocvičny a modernizace učeben na 2. stupni“ od společnosti OLIVIUS consulting za cenu:
- Zpracování žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti – Kč 35 000,-- Výběrové řízení:
• zakázka malého rozsahu - Kč 20 000,-• podlimitní zadávací řízení - Kč 30 000,-- monitoring v průběhu realizace projektu – Kč 3 000,--/měsíc
- monitorovací zprávy v udržitelnosti projektu – Kč 3 000,--/zpráva

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/652/6/22
Dotační management - Modernizace horkovodu
RMě:
a) bere na vědomí informaci o vyhlášené 1. výzvě na Modernizaci distribuce tepla v systémech dálkového
vytápění z Národního plánu obnovy od Ministerstva průmyslu a obchodu.
b) ukládá MěÚ zajistit minimálně 3 cenové nabídky na zpracování žádosti o dotaci, dotační management
v průběhu realizace i v době udržitelnosti.

Usnesení schváleno

5 hlasy
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RMě/653/6/22
Kulturní dům - požárně bezpečnostní řešení
RMě:
a) bere na vědomí žádost společnosti ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
o uzavření dodatku č.1/2022 k Příkazní smlouvě PŽ355/2021 z důvodu doplnění smlouvy v čl. III
Odměna za platební podmínky o Požárně bezpečnostní řešení za cenu ve výši Kč=19 000,-- bez DPH.
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1/2022 k Příkazní smlouvě PŽ355/2021, která bude doplněna v čl. III
Odměna za platební podmínky o bod e. na část odměny ve výši Kč 19 000,-- bez DPH v okamžiku
zpracování Požárně bezpečnostního řešení.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/654/6/22
Kulturní dům - zpracování PD pro provádění stavby
RMě:
a) bere na vědomí předloženou cenovou nabídku společnosti ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51
Velký Osek na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a
položkového rozpočtu na akci „Stavební úpravy v kulturním domě Nová Role“ za cenu ve výši:
a. projektová dokumentace Kč =270 000,--bez DPH
b. výkaz výměr Kč =20 000,-- bez DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ARTENDR s.r.o., Nádražní 67, 281 51 Velký Osek,
IČO 24190853 na zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně výkazu výměr a
položkového rozpočtu na akci „Stavební úpravy v kulturním domě Nová Role“ za cenu ve výši Kč
=290 000,--bez DPH.
c) 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 „Projektová dokumentace pro provádění stavby v kulturním domě v Nové Roli“ oproti čl. B
bodu 4 směrnice z důvodu využití zřetele časové tísně čerpání schválené dotace z MMR na
rekonstrukci veřejných budov a využití znalostí firmy ARTENDR s. r. o., která prováděla projekt pro
stavební povolení na budovu kulturního domu.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/655/6/22
Restaurování fresek v kostele sv. Michaela - Průzkum a záměr
RMě:
a) bere na vědomí zprávu od Národního památkového ústavu ohledně potřebnosti aktualizace průzkumu
a z něj vycházejícího záměru restaurování fresek v kostele sv. Michaela.
b) bere na vědomí předloženou nejnižší cenovou nabídku od MgA. Jakuba Kándla, Horní 1462/2, 140 00
Praha, IČO 87936551 ve výši Kč 68 000,-- bez DPH.
c) schvaluje uzavření smlouvy s MgA. Jakubem Kándlem, Horní 1462/2, 140 00 Praha, IČO 87936551 na
zpracování aktualizace průzkumu a z něj vycházejícího záměru restaurování fresek v kostele sv. Michaela
za cenu Kč=68 000,-- bez DPH.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/656/6/22
Zastínění dětského hřiště v ulici Bezejmenná - zpracování technického a designového řešení
(projekt)
RMě:
a) bere na vědomí průběh a výsledky poptávkového řízení ve věci pořízení zastínění dětského hřiště
v ulici Bezejmenná („za lékárnou“) v Nové Roli.
b) bere na vědomí cenovou nabídkou č. 22N0202205 ze dne 7.6.2022, spol. MEMTEX, s.r.o., Křížová
96/18, 603 00 Brno, IČO 0942 5357, týkající se zpracování architektonického návrhu a technického
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řešení celoročního zastínění dětského hřiště, za nabídkovou cenu 97 400,- Kč bez DPH, tj.
117 854,- Kč vč. 21 % DPH.
c) ukládá OSA za rozpočtové prostředky na zastínění nakoupit hrací prvky.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/657/6/22
Výběr zhotovitele akce - Mezirolí komunikace u p.Kubíka
RMě:
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Komunikace Mezirolí u p. Kubíka“.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem: Jakub Irlbek, Božičany 165,
362
25,
IČO
73424650,
DIČ
CZ8503072039
s nejnižší
nabídkovou
cenou
bez
DPH
= 247 600 Kč.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/658/6/22
Stezka pro pěší u Novorolského rybníku
RMě doporučuje ZMě schválit návrh rozpočtového opatření na investiční akci na úpravu plochy u
Novorolského rybníku dle zpracovaného technického návrhu OSA MěÚ.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/659/6/22
Dodatek ke smlouvě na méněpráce - demontáž, naložení a odvoz panelové plochy u hasičské
zbrojnice v Nové Roli
RMě bere na vědomí informaci radního pro investiční akce o zajištění demontáže, naložení a odvozu
panelové plochy na budovaném parkovišti u hasičské zbrojnice v Nové Roli na základě uzavřené dohody se
společností SKALDO a.s., IČO 26358395, Chebská 152, 351 34 Skalná, čímž městu Nová Role vznikla úspora
v částce Kč =316 308,59 včetně DPH a schvaluje uzavření dodatku ke smlouvě na méněpráce se
společností ALGON, a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, IČO 28420403, DIČ CZ28420403 na částku
Kč =316 308,59.

Usnesení schváleno 5

hlasy

84/07 - Různé
RMě/660/6/22
Výběrové řízení na dodání tiskárny pro MěÚ
RMě bere na vědomí poptávkové řízení na dodání nového multifunkčního zařízení pro potřeby MěÚ Nová
Role a schvaluje nabídku firmy PrintSmart s.r.o., Studentská 78, 360 07 Karlovy Vary, IČO 26389568 na
dodání Barevného digitálního multifunkčního stroje DEVELOP ineo+ 360i včetně sady tonerů, dopravy,
instalace a zaškolení za nabídkovou cenu =122 700 Kč bez DPH.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/661/6/22
Vstup na pozemek p.č. 1092/2 v k.ú. Nová Role
RMě
a) bere na vědomí žádost zástupce SVJ Tovární 29 a 32, 362 25 Nová Role o vstup na pozemek p. č.
1092/2 v k. ú. Nová Role ve vlastnictví města Nová Role.
b) souhlasí s umístěním a provozem přívěsné plošiny na výše uvedeném pozemku z důvodů sanace a
nátěru fasády bytového domu Tovární 29 a 32, 362 25 Nová Role za předpokladu, že veškeré případné
škody vzniklé na majetku města Nová Role v souvislosti s uvedeným záměrem budou uhrazeny zhotovitelem
nebo objednatelem prací a pozemek bude uveden do původního stavu před zásahem.
c) ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadatelům.

Usnesení schváleno

5 hlasy
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RMě/662/6/22
Souhlas města se stavbou zpevněné plochy
RMě:
a) bere na vědomí žádost ******** o souhlas města Nová Role jako vlastníka pozemku p. č. 1552/2 v k.
ú. Nová Role s rozšířením zpevněné plochy před domem ve vlastnictví žadatelů.
b) souhlasí s výše uvedeným záměrem dle dodaného zákresu s podmínkou, že materiál (zámková dlažba)
použitý ke stavbě bude stejný, jako je stávající a žadatelé budou mít souhlasná stanoviska správců
inženýrských sítí k uvedenému záměru.
c) ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadatelům.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/663/6/22
Souhlas města se stavbou garáže na hranici pozemku
RMě:
a) bere na vědomí žádost ******* o souhlas se stavbou z pohledu vlastníka sousední nemovitosti.
b) souhlasí se stavbou garáže na hranici pozemku p. č. 1552/2 v k. ú. Nová Role ve vlastnictví města Nová
Role dle přiloženého výkresu s podmínkou, že srážková voda bude svedena na pozemek 1066/5 v k.ú . Nová
Role ve vlastnictví žadatelů a že budoucí stavba bude mimo hranici křižovatky a nebude tak ohrožena
bezpečnost silničního provozu v uvedené lokalitě.
c) ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadatelům.

Usnesení schváleno

4 hlasy, 1 se zdržel

RMě/664/6/22
Zpráva z přezkoumání EnM města
RMě projednala Zprávu z přezkoumání Energetického managementu, kdy byly ohodnoceny hodnoty
spotřeb jednotlivých médií roku 2021 oproti roku 2020. Konstatováno, že jednotlivá období jde jen těžko
porovnávat, neboť byly významně ovlivněny pandemií koronaviru zejména ve školství. Energetický
management plní svoji funkci, minimálně s povědomím zúčastněných zaměstnanců se mění přístup
k hospodaření s energií.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/665/6/22
Zápis ze 4. jednání Komise pro přeshraniční a partnerskou spolupráci ze dne 1. 6. 2022
RMě bere na vědomí zápis ze 4. jednání Komise pro přeshraniční a partnerskou spolupráci ze dne 1. 6.
2022.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/666/6/22
Zrušení komisí Rady města Nová Role a odvolání jejich členů
RMě:
a) ruší činnost komisí Rady města Nová Role ke dni 31.08.2022 s ohledem na volby do zastupitelstev obcí,
které proběhnou ve dnech 23.09. a 24.09.2022.
Komise pro školství, kulturu a sport
Komise pro mládež a seniory
Komise sociální a zdravotní
Komise investic a výstavby
Komise pro životní prostředí a zeleň
Redakční rada Novorolského zpravodaje
b) odvolává všechny členy komisí včetně jejich předsedů a tajemníků ke dni 31.08.2022.

Usnesení schváleno 5

hlasy
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RMě/667/6/22
Zápis z 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nová Role
RMě bere na vědomí zápis z 10. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Nová Role
ze dne 8. 6. 2022 a předkládá jej k projednání do ZMě dne 29. 6. 2022.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/668/6/22
Udělení ocenění Osobnosti roku 2021
RMě rozhodla o udělení ocenění Osobnosti roku 2021 města Nové Role pana Augustina Kocura, *******
za příkladnou práci s mládeží a mimořádný přínos pro město Nová Role v oblasti sportu a souhlasí s
poskytnutím věcného daru do výše Kč= 5 000,-.

Usnesení schváleno

5 hlasy

V Nové Roli dne 21. 6. 2022

Bc. Jitka Pokorná
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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