USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 35. zasedání konaného dne 23. 3. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 35/03 – 1)
Zaměření živičného tělesa účelové komunikace města vedoucí z Mezirolí do chatařské rekreační
oblasti u Děpoltovicého rybníka
RMě
• bere na vědomí
geodetem předložené předběžné zaměření živičného tělesa účelové komunikace města vedoucí
z Mezirolí do chatařské rekreační oblasti u Děpoltovického rybníka, a to zaměření částí
komunikace zasahujících do soukromých pozemků jednoho vlastníka – p. č. 389/3, 334/2, 328/9
a 384/3 o celkové zaměřené výměře zásahu do pozemků ve výši 366 m 2.
•

ukládá OSA MěÚ
předložit vlastníkovi uvedených pozemků návrh na jejich odkup městem za cenu dle evidované
účetní hodnoty pro ostatní nezemědělské pozemky v k. ú. Mezirolí ve výši =90,--Kč/m2plochy
(dotčené pozemky jsou zemědělsky nevyužitelné historicky zasažené stavbou komunikace).

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/03-2)

Smlouva o zřízení věcného břemene – p. p. č. 1552/2 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900085146-1/VB, se společností GasNet, s.r.o.,
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO 27295567, která je zastoupena na základě
plné moci společností GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO
27935311, a ********, jako investorem. Jedná se o zřízení plynové přípojky pro rodinný dům
investora na pozemku p. č. 1552/2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, za podmínek stanovených
zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon, a v souladu s ustanovením §§ 1257–1266
a 1299–1302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Smluvní strany se dohodly na
jednorázové úplatě za zřízení věcného břemene ve výši =1 210 Kč včetně DPH.
•

hlasování
4 pro, 1 se zdržel
Usn.č. 35/03-3)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – p. p. č. 1106/2 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-0015691/VB1, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405
02 Děčín, IČO 24729035, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 5.4.2016 společností
Stav-elektro, Vintířovská 1149, Chodov, IČO 26355639, zastoupené na základě zmocnění ze dne
15.5.2018 ********. Jedná se o umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na
pozemku p. č. 1106/2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č.
458/2000 Sb., energetický zákon. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává
ve výši =1 000,-Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy.
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•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/04

Inventarizační zpráva za rok 2019
RMě
• bere na vědomí
předloženou Inventarizační zprávu za rok 2019.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/05-1)

Účetní závěrka za rok 2019 – DDM Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm. w)
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151 předloženou účetní závěrku za rok 2019 v rozsahu výkazů
Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Přílohy – doplňující informace, fondy, Hlavní kniha a Inventarizační
zpráva.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151 zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 v celkové
výši Kč =89 847,74.

•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku ve výši Kč
=89 847,74 a to takto:
- do rezervního fondu Kč =89 847,74.

•

souhlasí
s převedením části rezervního fondu své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role,
příspěvková organizace, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151 do jejího fondu
investic ve výši Kč =89 847,74.

•

ukládá
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151 odvést finanční prostředky z investičního fondu do
rozpočtu zřizovatele ve výši Kč =89 847,74 v termínu do 30. 4. 2020.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/05-2)

Účetní závěrka za rok 2019 – MŠ Cestička Nová Role
RMě
• schvaluje
základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm. w)
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, Rolavská 234, 362 25 Nová Role,
IČO 70939837 předloženou účetní závěrku za rok 2019 v rozsahu výkazů Výkaz zisku a ztrát,
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Rozvaha, Přílohy – doplňující informace, fondy, Hlavní kniha a Inventarizační zpráva.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, Rolavská 234, 362 25 Nová Role,
IČO 70939837 zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 v celkové výši Kč =14 472,93.

•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČ: 70939454 rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč =14 472,93 a to takto:
do rezervního fondu Kč =14 472,93.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/05-3)

Účetní závěrka za rok 2019 – MŠ Šikulka Nová Role
RMě
• schvaluje
na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm.
w) své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace,
Mezirolí 67, 362 25 Nová Role, IČO 70939446 předloženou účetní závěrku za rok 2019 v rozsahu
výkazů Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Přílohy – doplňující informace, fondy, Hlavní kniha a
Inventarizační zpráva.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČO 70939446 zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 v celkové výši
Kč =230,39.

•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČO 70939446 rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč =230,39 a to
takto:
do rezervního fondu Kč =230,39

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/05-4)

Účetní závěrka za rok 2019 – ZŠ Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm.
w) své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362
25 Nová Role, IČO 70939454 předloženou účetní závěrku za rok 2019 v rozsahu výkazů Výkaz
zisku a ztrát, Rozvaha, Přílohy – doplňující informace, fondy, Hlavní kniha a Inventarizační
zpráva.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČO 70939454 zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 v celkové výši Kč
=70 461,29.

•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
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•

Nová Role, IČO 70939454 rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč =70 461,29 a to takto:
do rezervního fondu Kč =70 461,29
hlasování
5 pro
Usn.č. 35/05-5)

Účetní závěrka za rok 2019 – ZUŠ Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm.
w) své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 předloženou účetní závěrku za rok 2019
v rozsahu výkazů Výkaz zisku a ztrát, Rozvaha, Přílohy – doplňující informace, fondy, Hlavní
kniha a Inventarizační zpráva.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019
v celkové výši Kč =65 969,99.

•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku
ve výši Kč =65 969,99 a to takto:
do rezervního fondu Kč =65 969,99.

•

souhlasí
s převedením části rezervního fondu své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová
Role, příspěvková organizace, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 do jejího fondu
investic ve výši Kč =65 969,99.

•

ukládá
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role IČO 06134238 odvést finanční prostředky z investičního
fondu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč =65 969,99 v termínu do 30. 4. 2020.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/05-6)

Závazné ukazatelé, odpisový plán na rok 2020 – DDM Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151:
a) rozpis závazných ukazatelů na rok 2020, § 3421, položka 5331 – celkem příspěvek na provoz Kč
=920 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
- 501 materiál
Kč 95 tis.
- 502 energie
Kč 115 tis.
- 503 jiné neskl. dodávky
Kč 5 tis.
- 511 opravy a udržování
Kč 15 tis.
- 512 cestovné
Kč 8 tis.
- 513 nákl.na reprezentaci
Kč 2 tis.
- 518 ostatní služby
Kč 150 tis.

4

- 521 mzdy
Kč 340 tis.
- 524 zák. soc. pojištění
Kč 119 tis.
- 527 příděl FKSP
Kč 10 tis.
- 549 ostatní náklady z činnosti
Kč 20 tis.
- 551 odpisy
Kč 6 tis.
- 558 náklady DDHM
Kč 35 tis.
b) odpisový plán na rok 2020 ve výši Kč =5 882,--.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2021 až 2022 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.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/05-7)

Závazné ukazatelé, střednědobý výhled na období let 2021 - 2022 – MŠ Šikulka Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČO: 70939446:
a) rozpis závazných ukazatelů na rok 2020, § 3111, položka 5331, org. 230 – celkem příspěvek na
provoz Kč =388 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
- 501 materiál
Kč 64 tis.
- 502 energie
Kč 26 tis.
- 503 jiné neskl. dodávky
Kč 42 tis.
- 511 opravy a udržování
Kč 66 tis.
- 518 ostatní služby
Kč 110 tis.
- 521 mzdy
Kč 5 tis.
- 549 ostatní náklady z činnosti
Kč 5 tis.
- 558 náklady DDHM
Kč 70 tis.
b) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2021 až 2022 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.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/05-8)

Závazné ukazatelé, odpisový plán na rok 2020 – MŠ Cestička Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská
234, 362 25 Nová Role, IČO 70939837:
a) rozpis závazných ukazatelů na rok 2020, § 3111, položka 5331, org. 220 – celkem příspěvek na
provoz Kč =1 470 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
- 501 materiál
Kč 300 tis.
- 502 energie
Kč 96 tis.
- 503 jiné neskl.dodávky
Kč 500 tis.
- 511 opravy a udržování
Kč 100 tis.
- 518 ostatní služby
Kč 350 tis.
- 521 mzdy
Kč 40 tis.
- 549 ostatní náklady z činnosti
Kč 5 tis.
- 551 odpisy
Kč 49 tis.
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- 558 náklady DDHM
Kč 30 tis.
b) odpisový plán na rok 2020 ve výši Kč =49 090,--.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2021 až 2022 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.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/05-9)

Závazné ukazatelé, odpisový plán na rok 2020 – ZŠ Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČO 70939454:
a) rozpis závazných ukazatelů na rok 2020, §3 113, položka 5331 – celkem příspěvek na provoz Kč =4
554 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
- 501 materiál
Kč 380 tis.
- 502 energie
Kč 980 tis.
- 503 jiné neskl.dodávky
Kč 47 tis.
- 511 opravy a udržování
Kč 550 tis.
- 512 cestovné
Kč 20 tis.
- 513 náklady na reprezentaci
Kč 10 tis.
- 518 ostatní služby
Kč 700 tis.
- 521 mzdy
Kč 750 tis.
- 524 zák. soc. pojištění
Kč 254 tis.
- 525 zák. poj. zaměstnanců
Kč 58 tis.
- 527 zák. soc. náklady
Kč 40 tis.
- 549 ost. náklady z činnosti
Kč 35 tis.
- 551 odpisy
Kč 100 tis.
- 558 náklady DDHM
Kč 630 tis.
b) odpisový plán na rok 2020 ve výši Kč =79 909,--.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2021 až 2022 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.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/05-10)

Závazné ukazatelé, odpisový plán na rok 2020 – ZUŠ Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238:
a) rozpis závazných ukazatelů na rok 2020, § 3231, položka 5311 – celkem příspěvek na provoz Kč
=590 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
- 501 materiál
Kč 60 tis.
- 502 energie
Kč 120 tis.
- 503 jiné neskl.dodávky
Kč 10 tis.
- 511 opravy a udržování
Kč 38 tis.
- 512 cestovné
Kč 9 tis.
- 513 náklady na reprezentaci
Kč 10 tis.
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- 518 ostatní služby
Kč 60 tis.
- 525 zákonné poj. zaměstnanců
Kč 5 tis.
- 527 zákonné soc. náklady
Kč 8 tis.
- 549 ost. náklady z činnosti
Kč 14 tis.
- 551 odpisy
Kč 46 tis.
- 558 náklady DDHM
Kč 210 tis.
b) odpisový plán na rok 2020 ve výši Kč =46 245,--.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2021 až 2022 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.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/06-1)

Prováděcí dokumentace k zajištění udržitelnosti zlepšení kvality vody vodní nádrži
Novorolského rybníka
RMě
• schvaluje
zadání realizace prováděcí dokumentace k zajištění udržitelnosti zlepšení kvality vody ve vodní
nádrži Novorolského rybníka a uzavření smlouvy o dílo dle předloženého návrhu na zakázku na
základě předložené nabídky pro společnost: G-servis Praha, spol. s r.o., IČO 49680226, za cenu
díla =296 000,- Kč bez DPH (to je =358 160,- Kč včetně DPH). Tato zakázka se zadává na
základě průzkumu vodní nádrže a příslušné závěrečné zprávy z průzkumu provedeného v roce
2019 zde uvedenou společností. RMě proto rozhodla o zadání zakázky, s ohledem na její
specifikum a znalost místních podmínek k jejímu plnění uchazečem o zakázku, o zadání zakázky
na základě projednání s jedním uchazečem o předložení jeho nabídky v souladu s oddělením D
bodu 1. Vnitřní směrnice města Nová Role pro zadávání veřejných zakázek ze dne 19.8.2019.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/06-2)

Smlouva se společností CHOTES s. r. o. – vývoz kontejnerů na kov
RMě
• schvaluje
uzavření smlouvy se společností Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. na vývoz 2 ks
kontejnerů na kov o objemu 1 100 l za cenu Kč =500,--/za jednu nádobu bez DPH. Kontejnery
budou vyváženy 1x za 4 týdny.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/06-3)

Výjimka zadání VZ malého rozsahu oproti vnitřní směrnici
RMě
• konstatuje,
že MěÚ nepostupoval v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných zakázek města ze dne 2.
4. 2019 a následně ze dne 9. 8. 2019 při realizaci akce stavební úpravy obřadní síně.
•

doplňuje
své usnesení č. 18/06-2) ze dne 22. 7. 2019 takto: RMě schvaluje výjimku zadávání veřejné
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zakázky malého rozsahu oproti vnitřní směrnici města pro zadávání veřejných zakázek platné od
2. 4. 2019, schválené v RMě 11/09-3) a následně nové směrnici města ze dne 9. 8. 2019,
schválené v RMě 19/07-2). RMě využila bodu 1 oddílu D nové směrnice a rozhodla o výjimce
rozdělení zakázky jako celku na dílčí zakázky a nákupy u investiční akce stavební úpravy obřadní
síně oproti bodu 5. směrnice z důvodu absence projektové dokumentace nebo jiného
technického zadání na stavební úpravy obřadní síně a s tím souvisejících vzniklých technických
komplikací a navázaných časových lhůt možných dodavatelů na trhu s ohledem na harmonogram
jednotlivých prací.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/06-4)

Úprava zadání projektové dokumentace na akci multifunkční sportovně relaxační park
RMě
• bere na vědomí
výsledky jednání s vybraným dodavatelem projektové dokumentace na vytvoření multifunkčního
sportovně
relaxačního
parku
na
parc.
č. 1049/1 v k.ú. Nová Role, ohledně ceny projekčních prací dle zadání, schváleného Radou
města dne 10.2.2020, usnesením 30/05-3).
•

schvaluje
úpravu zadání projektové dokumentace na výše zmíněnou akci, tak jak je uvedeno v příloze a
její zpracování vybraným dodavatelem - U/U Studio – Zborovská 619/49, Malá Strana, 150 00
Praha-Smíchov, zastoupené Ing. Arch. et Ing. Jiřím Kotalem – Kolinec 2, 341 42 Kolinec, IČO
0328 8803, za již dříve stanovenou cenu =1 000 000,- Kč vč. DPH.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 35/07

Úprava zadání projektové dokumentace na akci multifunkční sportovně relaxační park
RMě
• doporučuje ZMě schválit
pro neuvolněné zastupitele PaedDr. Miluši Duškovou a RSDr. Ladislava Cinegra pověření k
jednání za město Nová Role v oblasti přeshraniční spolupráce.
•

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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