USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 53. zasedání konaného dne 20. 1. 2021 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 53/03-1)
Prodej pozemku p. č. 1013/1 v k. ú. Mezirolí
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě žádosti ********, zveřejnit záměr obce a
•

doporučuje ZMě schválit
prodej č. pozemku parc. č. 1013/1 o výměře cca 13 m2 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, v
souladu s čl. V odst. 1) Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role. Požadovaná část
pozemku
sousedí
s
pozemkem
žadatele.
Cena
pozemku
pro
prodej
je navržena ve výši 250,- Kč včetně 21 % DPH za m2 plochy.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/03-2)

Záměr obce na prodej bytové jednotky č. 288/16 v Nádražní 288 v Nové Roli
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role opětovně zveřejnit záměr obce na prodej bytové jednotky č. 288/16 (byt
1+1
ve
4.
nadzemním
podlaží)
v
bytovém
domě
v Nádražní
ulici
čp. 288, 362 25 Nová Role, spolu s podílem 2923/173796 na společných částech domu
a pozemku – p.st.č. 1229 v k.ú. Nová Role, obec Nová Role v souladu s platným zněním Pravidel
prodeje nemovitého majetku města Nová Role obálkovou metodou. Minimální navržená cena za
nemovitost
nabídnutou
do
prodeje
činí
celkem
800 000
Kč.
Záměr
na prodej předmětné nemovitosti bude vyvěšen na úřední desce MěÚ Nová Role po dobu 30
dnů. RMě dále ukládá OSA MěÚ Nová Role zajistit propagaci prodeje nemovitosti na webu
města, sociálních sítích a prostřednictvím online a tištěných periodik.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/03-3)

Smlouva o zřízení věcného břemene – p. č. 1029/1 v k. ú. Mezirolí
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0011521, VB/1, Nová Role, KV, Mezirolí,
p. 240/37, KNN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO
24729035,
zastoupené
na
základě
plné
moci
společností
E PLUS spol. s r.o. se sídlem Pila 131, 360 01 Karlovy Vary, zastoupené Jiřím Habartem,
jednatelem. Jedná se o umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en.
na pozemku p. č. 1029/1 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č.
458/2000 Sb., energetický zákon. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává
v celkové výši 1 210,- Kč.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 53/04-1)
Příspěvek Agentuře domácí péče LADARA o. p. s. na rok 2021
RMě
• bere na vědomí
předložené
vyúčtování
poskytnutého
příspěvku
a

za

rok

2020

•

doporučuje ZMě schválit
finanční příspěvek Agentuře domácí péče LADARA o. p. s., Čankovská 1021/19, 360 05 Karlovy
Vary, IČO 26406608 na rok 2021 ve výši Kč =500 000,- s možností případného navýšení
příspěvku po předložení podrobné evidence provedených úkonů a jejich kalkulace k 30. 9. 2021.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/04-2)

Darovací smlouvy – Strom splněných vánočních přání 2020
RMě
• schvaluje
přijetí věcného daru a uzavření darovací smlouvy se společností SPORTTIME, s. r. o., Blanenská
1996/12a, 664 34 Kuřim. Věcným darem a předmětem darovací smlouvy se rozumí sportovní
oblečení
(bundy,
mikiny,
teplákové
soupravy
atd.)
v celkové
výši
Kč =55 486,20. Tento věcný dar (sportovní oblečení) byl poskytnut v rámci Stromu splněných
vánočních přání v prosinci 2020 osamoceným seniorům a dětem ze sociálně znevýhodněných
rodin v katastru města a dětem z Dětského domova v Mezirolí.
•

schvaluje
přijetí
věcného
daru
a
uzavření
darovací
smlouvy
se společností
LNEVROPA s. r. o., Mezirolí 171, 362 25 Nová Role. Věcným darem a předmětem darovací
smlouvy se rozumí 3 ks mobilních telefonů SAMSUNG Galaxy A20e v celkové výši Kč =11 970,-.
Tento věcný dar byl poskytnut v rámci Stromu splněných vánočních přání v prosinci 2020
osamoceným seniorům a dětem ze sociálně znevýhodněných rodin v katastru města a dětem
z Dětského domova v Mezirolí.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/04-3)

Vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 11/2020
RMě
•

•

schvaluje
vyřazení
č. 11/2020.

majetku

města

Nová

Role

dle

Likvidačního

protokolu

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/04-4)

Schválení úhrady faktury dle schváleného rozpočtu na rok 2021
RMě
• bere na vědomí
informaci tajemnice o obdržení faktury na aplikaci iUsnesení objednanou, schválenou a
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rozpočtovanou v roce 2020 až v lednu 2021.
•

schvaluje úhradu faktury ve výši Kč =102 850,- z rozpočtu § 6171, položka 6111
dle schváleného rozpočtu na rok 2021 § 6171, položka 6xxx – příloha č. 2 rozpočtu.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/04-5)

Rozpočtové opatření č. 1/2021
RMě
• bere na vědomí
informaci
tajemnice
o
obdrženém
rozpisu
rozpočtu
o
výši
příspěvku
na výkon státní správy v roce 2021 od KÚKK až v lednu 2021 po schválení rozpočtu města na
rok 2021 v ZMě v prosinci 2020.
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2021 na Kč =65 600,-- zvyšují se běžné příjmy položka 4112 – příspěvek na výkon st. správy ze SR
- zvyšují se běžné výdaje § 6171 – vnitřní správa (nákup 4 ks disků s vyšší kapacitou
do diskového pole serveru).

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 53/05-1)
Dodatek č. 1/2020 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 5/2020 – TK Nová Role z. s.
RMě
• schvaluje
Jaromíru Maroušovi, DiS., řediteli své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová
Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 nový platový výměr platný od 1.1.2021
z důvodu změny Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v předloženém znění.
•

schvaluje
Šárce Vlasákové, ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka Nová Role, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČO 70939446 nový platový výměr platný od 1.1.2021 z důvodu změny
Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v předloženém znění.

•

schvaluje
Ireně Švecové, ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička Nová Role,
Rolavská 234, 362 25 Nová Role, IČO 70939837 nový platový výměr platný od 1.1.2021
z důvodu změny Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v předloženém znění.

•

schvaluje
Mileně Tiché, ředitelce své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151 nový platový výměr platný od 1.1.2021 z důvodu změny
Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v předloženém znění.

•

schvaluje Mgr. Ester Novákové, ředitelce své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role,
Školní 232, 362 25 Nová Role, IČO 70939454 nový platový výměr platný od 1.1.2021 z důvodu
změny Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v předloženém znění.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 53/05-2)
Rozpis závazných ukazatelů, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled na období 2022 až
2023 – 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 2021, §3113, položka 5331 – celkem příspěvek
na provoz Kč =4 164 000,--. 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 750 tis.
- 512 cestovné
Kč 25 tis.
- 513 náklady na reprezentaci
Kč 10 tis.
- 518 ost. služby
Kč 800 tis.
- 525 zák. poj. zaměstnanců
Kč 75 tis.
(zákonné úrazové pojištění zaměst.)
- 527 zák. soc. náklady
Kč 375 tis.
(příspěvek na dopravu zaměst., školení)
- 549 ost. náklady z činnosti
Kč 35 tis.
- 551 odpisy
Kč 80 tis.
- 558 náklady DDHM
Kč 607 tis.
b) odpisový plán na rok 2021 ve výši Kč =79 220,--.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2022 až 2023
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. 53/05-3)

Rozpis závazných ukazatelů, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled na období 2022 až
2023 – 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 2021, §3231, položka 5311 – celkem příspěvek
na provoz Kč =522 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
- 501 materiál
Kč 80 tis.
- 502 energie
Kč 90 tis.
- 503 jiné neskl.dodávky
Kč 10 tis.
- 511 opravy a udržování
Kč 70 tis.
- 512 cestovné
Kč 10 tis.
- 513 náklady na reprezentaci
Kč 8 tis.
- 518 ost. služby
Kč 120 tis.
- 525 zákonné poj. zaměstnanců
Kč 5 tis.
- 527 zákonné soc. náklady
Kč 12 tis.
(školení)
- 549 ost. náklady z činnosti
Kč 15 tis.
- 551 odpisy
Kč 43 tis.
- 558 náklady DDHM
Kč 59 tis.
b) odpisový plán na rok 2021 ve výši Kč =42 414,--.
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c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2022 až 2023 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. 53/05-4)

Rozpis závazných ukazatelů, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled na období 2022 až
2023 – 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 2021, §3111, položka 5331, org. 220 – celkem příspěvek na
provoz Kč =1 470 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
- 501 materiál
Kč 201 tis.
- 502 energie
Kč 100 tis.
- 503 jiné neskl.dodávky
Kč 600 tis.
- 511 opravy a udržování
Kč 150 tis.
- 518 ost. služby
Kč 300 tis.
- 549 ost. náklady z činnosti
Kč 5 tis.
- 551 odpisy
Kč 64 tis.
- 558 náklady DDHM
Kč 50 tis.
b) odpisový plán na rok 2021 ve výši Kč =64 188,--.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2022 až 2023 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. 53/05-5)

Rozpis závazných ukazatelů na rok 2021, střednědobý výhled na období 2022 až 2023 – 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 2021, §3111, položka 5331, org. 230 – celkem příspěvek na
provoz Kč =370 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
- 501 materiál
Kč 91 tis.
- 502 energie
Kč 26 tis.
- 503 jiné neskl.dodávky
Kč 38 tis.
- 511 opravy a udržování
Kč 15 tis.
- 518 ost. služby
Kč 165 tis.
- 549 ost. náklady z činnosti
Kč 5 tis.
- 551 odpisy
Kč 5 tis.
- 558 náklady DDHM
Kč 25 tis.
b) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2022 až 2023 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.
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•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/05-6)

Rozpis závazných ukazatelů na rok 2021, odpisový plán na rok 2021, střednědobý výhled na
období 2022 až 2023 – 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 2021, §3421, položka 5331 – celkem příspěvek
na provoz Kč =920 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
- 501 materiál
Kč 85 tis.
- 502 energie
Kč 125 tis.
- 511 opravy a udržování
Kč 15 tis.
- 512 cestovné
Kč 8 tis.
- 513 nákl.na reprezentaci
Kč 2 tis.
- 518 ost. služby
Kč 175 tis.
- 521 mzdy
Kč 340 tis.
- 524 zák.soc.pojištění
Kč 115 tis.
- 527 příděl FKSP
Kč 10 tis.
- 549 ost. náklady z činnosti
Kč 18 tis.
- 551 odpisy
Kč 6 tis.
- 558 náklady DDHM
Kč 21 tis.
b) odpisový plán na rok 2021 ve výši Kč =5 882,--.
c) dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2022 až 2023 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. 53/05-7)

Mimořádná finanční odměna pro ředitelku MŠ Cestička Nová Role p. o.
RMě
• doplňuje
své usnesení 51/05-2a) ze dne 23.11.2020 a
•

schvaluje
poskytnutí další mimořádné finanční odměny za 2. pololetí roku 2020 ve výplatě za měsíc
prosinec t. r. ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička Nová Role,
příspěvková organizace, Rolavská 234, 362 25 Nová Role, IČO 70939837 v předloženém znění.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 53/06-1)
Situační návrh na úpravu dvou stávajících kanceláří na MěÚ
RMě
• bere na vědomí
předložený situační návrh na úpravu dvou stávajících kanceláří v jedno pracoviště pokladny,
podatelny, matriky a evidence obyvatel.
•

ukládá MěÚ
vybrat zhotovitele stavebních úprav dle návrhu MěÚ a předložit do RMě cenové nabídky.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/06-2)

Poskytnutí fin. příspěvku na nákup mobilní klimatizace jako náhrady za městem demontovanou
markýzu
RMě
• bere na vědomí
žádost paní Zdeňky Rakové ze dne 7. 12. 2020 na změnu využití přislíbené finanční náhrady od
města ve výši Kč =10 000,- na nákup a instalaci mobilní klimatizace za demontovanou sluneční
markýzu při zateplení objektu č. p. 236/6 v Nové Roli.
•

schvaluje
poskytnutí
finančního
příspěvku
ve
výši
Kč
=10 000,z rozpočtu
města
ve prospěch OSVČ Zdeňka Raková na nákup mobilní klimatizace jako náhrady za městem
demontovanou markýzu a

•

souhlasí
s instalací výdechu klimatizace do nadsvětlíku nad vstupními dveřmi do provozovny Kadeřnictví
Zdeňka Raková v pronajatém nebytovém prostoru města Chodovská 236/6, Nová Role. Instalaci
klimatizace si zajistí nájemce nebytového prostoru kadeřnictví na vlastní náklady.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/06-3)

Koncepce zásobování tepelnou energií města Nová Role
RMě
• bere na vědomí
informaci starostky města o nabídce na zpracování Koncepce zásobování tepelnou energií města
Nová Role v případě ukončení dodávek ze zdroje Vřesová.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/07-1)

Žádost o přesunutí laviček v ul. 1. máje v Nové Roli
RMě
• bere na vědomí
podnět
od
občanky
********
ze
o možnosti přesunutí laviček v ulici 1. máje v Nové Roli.

dne

14.

12.

2020
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•

nesouhlasí
s jejich přesunutím.

•

ukládá OSA zajistit
sdělení rozhodnutí RMě občance ********.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/07-2)

Tajemník Komise sociální a zdravotní
RMě
• revokuje
své usnesení č. 45/07-1) ze dne 3. 8. 2020 a
•

jmenuje jako tajemníka Komise sociální a zdravotní slečnu Marii Ngoovou. V ostatním zůstává
usnesení č. 45/07-1) beze změn a doplnění.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/07-3)

Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 11. 1. 2021
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 11. 1. 2021.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/07-4)

Návrh na pojmenování ulice v rekreační oblasti za Novorolským rybníkem
RMě
• bere na vědomí
návrh ******** na pojmenování ulice v rekreační oblasti za Novorolským rybníkem vedoucí po
komunikaci od odbočky ze silnice II. třídy č. 209 až po její zakončení na pozemku parc. č.
1704/1 v k. ú. Nová Role a
•

konstatuje,
že pojmenování této ulice v současné době není zájmem města.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 53/07-5)

Návrh na prodej služebního vozidla
RMě
• bere na vědomí
zprávu OSA MěÚ Nová Role o stavu služebního vozidla Škoda Fabia RZ 1K20420 a návrh na jeho
prodej vzhledem k nerentabilitě provozu tohoto vozidla a
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•

ukládá OSA MěÚ Nová Role zajistit
ocenění vozidla a zadání inzerce na jeho prodej.

•

hlasování
5 pro

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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