USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 102. zasedání konaného dne 10. 10. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 102/02 – 1)
Festival Rock iN Roll
RMě
• souhlasí
na základě předloženého Oznámení s konáním hudebního festivalu Rock iN Roll jako veřejně
přístupné kulturní akce na veřejném prostranství města Nová Role, travnatá plocha u rybníka
v Nové Roli v sobotu 27. 7. 2019. Organizaci festivalu zajišťuje společnost Rock iN Roll,
zastoupená panem Jiřím Švecem, DiS. Akce je v souladu s OZV města č. 5/2016 o zajišťování a
ochraně veřejného pořádku.
•

souhlasí
na základě předložené žádosti se zapůjčením pozemku zdarma par. č. 1049/3 o celkové výměře
5 889 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, travnatá plocha u rybníka v Nové Roli, pro
pořadatele hudebního festivalu Rock iN Roll zastoupeném panem Jiřím Švecem, DiS. ve dnech
24. – 28. 7. 2019 na organizační přípravu festivalu, samotné konání festivalu pro den 27. 7. a
následný úklid plochy 28. 7. 2019.

•

souhlasí
na základě předložené žádosti se zapůjčením pozemku zdarma par. č. 1049/4 o celkové výměře
3 649 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, manipulační plocha, travnatá plocha, Chodovská ul.
v Nové Roli vedle areálu BeachCampu, pro pořadatele hudebního festivalu Rock iN Roll
zastoupeném panem Jiřím Švecem, DiS. ve dnech 24. – 28. 7. 2019 na organizační zajištění
festivalu, jako stanové městečko. Pořadatel zajistí do prostoru mobilní toalety a následný úklid
pozemku.

•

souhlasí
na základě předložené žádosti se zapůjčením pozemku zdarma par. č. 1049/5 o celkové výměře
2 279 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, ostatní komunikace, včetně vyhrazeného místa
stání 4x pro BeachCamp, pro pořadatele festivalu Rock iN Roll zastoupené panem Jiřím Švecem,
DiS. ve dnech 24. – 28. 7. 2019 na organizační zajištění festivalu, doprovodný program pro děti.
Provozovatel zajistí na svůj náklad uzavření zapůjčené plochy určené pro doprovodný program
pro děti, včetně osazení odpovídajícího dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR, a dále si
zajistí na svoje náklady vjezdové karty pro majitele dotčených objektů, tj. BeachCamp,
restaurace Karibu, Tenisový klub, Fotbalový klub. Vyhrazenou plochu bude možno uzavřít
nejdříve v sobotu 27. 7. 2019 v 6.00 h.

•

souhlasí
na základě předložené žádosti se zapůjčením části pozemku zdarma par. č. 1049/1 tzv. bývalé
škvárové hřiště v k. ú. Nová Role, obec Nová Role pro pořadatele festivalu Rock iN Roll
zastoupené panem Jiřím Švecem, DiS. ve dnech 24. – 28. 7. 2019 na organizační zajištění
hudebního festivalu, parkování motorových vozidel. Současný nájemce předmětného pozemku
se záměrem města souhlasí, neboť pozemek nevyužívá.

•

souhlasí
na základě předložené žádosti se zapůjčením části pozemku zdarma parc. č. 1049/1 v části
travnatých ploch podél chodníku vedoucího od kolejí směrem k hale TJ NR v k. ú. Nová Role,
obec Nová Role pro pořadatele festivalu Rock iN Roll zastoupené panem Jiřím Švecem, DiS. ve
dnech 24. – 28. 7. 2019 na organizační zajištění hudebního festivalu Rock iN Roll.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 102/03 – 1)
Pronájem kulturního domu v Nové Roli – Oldies disco
RMě
• bere na vědomí
žádost o odpuštění nebo snížení poplatku za pronájem kulturního domu na akci Oldies disco
v Nové Roli dne 17.11.2018
•

schvaluje
snížení ceny pronájmu organizátorovi akce na částku 3.500,- Kč.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 102/03 – 2)
Poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na akci Novorolskej Vyprošťovák 2018
RMě
• schvaluje
poskytnutí
neinvestičního
finančního
příspěvku
(dotace)
ve
výši
Kč = 5 000,-- jako příspěvek na pořádaný hudební festival regionálních kapel ve stylu rock metal
pod názvem Novorolskej Vyprošťovák 2018 konaný dne 31. 8. 2018 v Nové Roli v areálu
restaurace Karibu dle předložené žádosti a vyúčtování.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 102/03 – 3)
Poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku na akci Oldies Beach Party
RMě
• schvaluje
poskytnutí
neinvestičního
finančního
příspěvku
(dotace)
ve
výši
Kč = 20 000,-- jako příspěvek na pořádané Oldies Beach Party 21. 7. a 18. 8. 2018 na pláži u
rybníka v Nové Roli dle předložené žádosti a vyúčtování
•

hlasování
3 pro, 2 se zdrželi

Usn.č. 102/03 – 4)
Loučení s létem 2018 – předložená zpráva o nákladech
RMě
•

bere na vědomí
předloženou zprávu o nákladech na akci Loučení s létem konanou v sobotu 1. 9. 2018 v části
obce Mezirolí a organizovanou OV Mezirolí ve výši Kč =73 491,25 a

•

souhlasí
s úhradou celkové částky Kč 33 tis. z rozpočtu OV Mezirolí a dofinancování částky Kč 41 tis.
z celkového rozpočtu na kulturní akce města (pódium, zvukař, osvětlení, elektrocentrála,
fotobudka). Tímto usnesením se mění usn. RMě 98/03-4) ze dne 22. 8 2018

2

•

hlasování
3 pro, 2 se zdrželi

Usn.č. 102/03 – 5)
Změna závazných ukazatelů na rok 2018 – ZUŠ Nová Role, p. o.
RMě
•

schvaluje
Základní umělecké škole Nová Role, příspěvková organizace, IČ 06134238 změnu závazných
ukazatelů na rok 2018, §3231, položka 5311 – celkem příspěvek na provoz Kč =650 000,-takto.
- 501 materiál
Kč
70
tis.
(původně
Kč
85
tis.)
snížení
- 511 opravy a udržování
Kč
40
tis.
(původně
Kč
50
tis.)
snížení
- 521 mzdy
Kč 25 tis. (původně Kč 0 tis.) - zavedení

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 102/03 – 6)
Čerpání částky rozpočtu pro výstavu k výročí 100 let Československé republiky
RMě
•

schvaluje
čerpání částky z rozpočtu města vyčleněném na kulturní záležitosti, a to do výše maximálně
15 000,- Kč. Tyto prostředky budou využity na nákup materiálu a služeb pro výstavu k výročí
100 let České (Československé) republiky, na které se město ve spolupráci s občany města podílí
a která bude zahájena 25. 10. 2018.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 102/04 – 1)
Zápis z jednání Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci ze dne 25.9.2018
RMě
•

bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci ze dne 25. 9. 2018
v předloženém znění.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 102/05 – 1)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – p. p. č. 1177 v k. ú. Nová Role
RMě
•

schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0013831/VB1, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 30.1.2017 společností Václav Vaidiš
Elektromontáže s.r.o., IČ 26382300. Jedná se o umístění, zřízení a provozování distribuční
soustavy el. en. na pozemku p. č. 1177 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, za podmínek
stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 102/05 – 2)

Svislé dopravní značení na komunikaci na p. p. č. 1569, k. ú. Nová Role
RMě
•

schvaluje
na základě upozornění Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství Policie České republiky
Karlovy Vary, zjištění komunikačních závad na území obce Nová Role, osazení svislého
dopravního značení IS 12 a IS 12b (začátek a konec obce) na místní komunikaci ležící na
pozemkové parcele č. 1569, k. ú. Nová Role, obec Nová Role, na příjezdu do Nové Role směrem
od křižovatky se silnicí III. třídy č. 20910 vedoucí z Božičan do Nejdku. Realizaci osazení DZ
zajistí odbor správních agend MěÚ Nová Role.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 102/05 – 3)

Zvláštní příloha Karlovarského deníku
RMě
•

bere na vědomí
nabídku Karlovarského deníku na možnost prezentace akcí pořádaných městem Nová Role
v období adventu ve zvláštní příloze Karlovarského deníku „Vánoční města“

•

konstatuje,
že nabídku inzerce město nevyužije

•

hlasování
5 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský
místostarosta města

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