USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 9. zasedání konaného dne 6. 3. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 9/03 – 1)
Půjčovna paddleboardů
RMě
• bere na vědomí
doručenou žádost na krátkodobý pronájem části pozemku p. č. 1049/3 v k. ú. Nová Role, obec
Nová Role o výměře 18 m2 za účelem umístění stavební buňky jako půjčovny paddleboardů na
pláži u rybníku. Jedná se o část pozemku v rohu pláže u plotu k areálu Fotbalového klubu.
•

ukládá EO MěÚ
vyzvat žadatele k odstranění předmětné stavební buňky, neboť mu bylo nabídnuto jiné řešení
umístnění půjčovny paddleboardů

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 9/04 – 1)

Neposkytnutí účelové investiční dotace pro Správu zdravotních a sociálních služeb Cheb
RMě
• neschvaluje
poskytnutí účelové neinvestiční dotace ve výši Kč =3 183,-- pro Správu zdravotních a sociálních
služeb Cheb, příspěvková organizace, Pastýřská 771/4, 350 02 Cheb jako příspěvek na pohonné
hmoty na provozování ranné péče u jedné rodiny v Nové Roli.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 9/04 – 2)
Odpuštění nájemného do konce roku 2019 za nebytové prostory Mezirolí č. p. 105
RMě
• schvaluje
na základě předložené žádosti odpuštění nájemného Kč =1 442,--/měsíc do konce roku 2019
nájemci nebytových prostor – Manikúra a Nehtový design v budově pobočky Městské knihovny
Nová Role v Mezirolí č. p. 49 v 1. nadzemním podlaží Mezirolí č. p. 105 za provedené
podlahářské práce v pronajatém prostoru. Podmínkou je dohoda o tom, že i po případném
opuštění pronajatých prostor (ukončení nájmu) nájemcem zůstane zachován stávající stav
prostoru (tedy stav po stavebních úpravách).
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 9/05 – 1)
Přemístění houpačky z Nádražní ulice č. p. 288 k Novorolskému rybníku
RMě
• bere na vědomí
stížnosti od občanů na umístění houpačky v Nádražní ulici u bytového domu č. p. 288
•

ukládá jednateli TS NR s. r. o.
přemístit houpačku do prostoru pláže u Novorolského rybníka.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 9/05 – 2)

Dodatek ke smlouvě o dílo – „Nová Role – Výrobní závod SWISS-FORM – účelová přístupová
komunikace“
RMě
• schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2018 na zajištění dokončení prací na akci
„Nová Role – Výrobní závod SWISS-FORM – účelová přístupová komunikace“ se společností
VIDEST s. r. o., IČ 27995771 za předloženou cenu Kč =566 324,17 včetně DPH dle změnových
listů ZL 01–04 v termínu dokončení prací do 30. 4. 2019.
•

současně pověřuje
starostku města podpisem dodatku smlouvy a

•

ukládá MěÚ
následně po podpisu dodatku vystavit objednávku prací (provedení oplocení, sanace pláně
vozovky, postřiky živičné, změna poloměru radiusu R18).

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 9/05 – 3)
Zpracovatelé žádostí o dotace
RMě
• schvaluje
nabídku Ing. Ladislava Kuchty, IČ:69927804, jako zpracovatele žádosti o dotaci, na vypracování
monitorovací zprávy předkládané v roce 2019 k udržitelnosti projektu „Zřízení základní umělecké
školy“ v ceně 5000,- Kč za zprávu bez DPH.
•

schvaluje
nabídku spol. Olivius, s.r.o., IČ: 28040872, jako zpracovatele žádosti o dotaci, na vypracování
monitorovací zprávy předkládané v roce 2019 k udržitelnosti projektu „Nová Role – Mezirolí –
komunikační systém obce Mezirolí – páteřní komunikace“ v ceně 5000,- Kč za zprávu bez DPH..

•

schvaluje
nabídku spol. ABRI, s.r.o. – rozvojová a vzdělávací agentura, IČO: 61679763, jako zpracovatele
žádostí o dotace na projekty „Zateplení budovy MěÚ Nová Role“ a „Zateplení budovy MŠ Nová
Role – Cestička“, na vypracování monitorovacích zpráv překládaných v roce 2020 k udržitelnosti
těchto projektů v ceně 12900,- Kč bez DPH za jednu zprávu

•

pověřuje
starostku města podpisem dokumentů potřebných k zajištění vyhotovení monitorovacích zpráv
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•

hlasování
5 pro

Usn.č. 9/05 – 4)
Elektro řídící jednotka ke zvonům do kostela sv. Michaela
RMě
• bere na vědomí
předloženou cenovou nabídku na elektro řídící jednotku ke zvonům do kostela sv. Michaela
v Nové Roli v celkové ceně díla Kč =64 735,-- včetně DPH a
•

ukládá MěÚ
zajistit objednávku a dodání a montáž jednotky u společnosti Miroslav Voráček, IČ 65023153

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 9/06 – 1)

MŠ Cestička Nová Role – účetní závěrka za rok 2018 – doplňující informace
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 Cestička Nová Role, příspěvková organizace, IČ:
70939837 předloženou účetní závěrku za rok 2018 v rozsahu Výkazů výkaz zisku a ztrát,
Rozvaha, Příloha – doplňující informace, fondy a Hlavní kniha, inventarizace majetku.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, IČ:
70939837 rozdělení zlepšeného HV za rok 2018 v celkové výši Kč =110 221,87 takto:
- příděl do Rezervního fondu Kč =65 278,64
- příděl do Fondu odměn Kč =44 943,23

•

bere na vědomí
informaci své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková
organizace, IČ: 70939837, že v roce 2019 bude z rezervního fondu čerpána uspořená daňová
povinnost z roku 2018 ve výši Kč =20 900,--.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 9/06 – 2)
MŠ Šikulka Nová Role – účetní závěrka za rok 2018 – doplňující informace
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,
IČ:70939446 předloženou účetní závěrku za rok 2018 v rozsahu Výkazů výkaz zisku a ztrát,
Rozvaha, Příloha – doplňující informace, fondy a Hlavní kniha, inventarizace majetku.
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace,
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IČ:70939446 rozdělení zlepšeného HV za rok 2018 v celkové výši Kč =6 981,57 takto:
- příděl do Rezervního fondu Kč =4 840,86
- příděl do Fondu odměn Kč =2 140,71
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 9/06 – 3)
MŠ Cestička Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská
234, 362 25 Nová Role, IČ: 70939837:
- rozpis závazných ukazatelů na rok 2019, § 3111, položka 5331, org. 220 – celkem
příspěvek na provoz Kč =1 500 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
•

schvaluje
odpisový plán na rok 2019 ve výši Kč =33 132,--.

•

schvaluje
dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2020 až 2021
v členění na náklady a výnosy organizace, tak jak byl předložen do 4. ZMě

•

ukládá
dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledu na internetových stránkách příspěvkové
organizace a dále na stránkách města jako zřizovatele

•

schvaluje
posílení investičního fondu z rezervního fondu převodem finanční částky Kč =142 000,- z důvodu
čerpání prostředků na investiční akci „Brouzdaliště“ v celkové ceně Kč =220 036,08

•

ukládá EO MěÚ
prověřit možnost ponechat částku Kč =100 tis. ze sumy určené v rozpočtu pro tuto příspěvkovou
organizaci mimo rozepsané závazné ukazatele v „rezervě“. Bude-li to možné potom toto, po
dohodě s ředitelkou p.o., realizovat a částku Kč =100 tis. nerozepisovat a ponechat
rezervovanou

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 9/06 – 4)
MŠ Šikulka Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČ: 70939446:
- rozpis závazných ukazatelů na rok 2019, §3111, položka 5331, org. 230 – celkem
příspěvek na provoz Kč =400 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
•

schvaluje
dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2020 až 2021
v členění na náklady a výnosy organizace, tak jak byl předložen do 4. ZMě
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•

ukládá
dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledu na internetových stránkách příspěvkové
organizace a dále na stránkách města jako zřizovatele

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 9/06 – 5)
ZUŠ Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 06134238:
- rozpis závazných ukazatelů na rok 2019, §3231, položka 5311– celkem příspěvek na
provoz Kč =750 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
•

schvaluje
odpisový plán na rok 2019 ve výši Kč =43 745,--.

•

schvaluje
dle § 28 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2020 až 2021
v členění na náklady a výnosy organizace, tak jak byl předložen do 4. ZMě

•

ukládá
dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledu na internetových stránkách příspěvkové
organizace a dále na stránkách města jako zřizovatele

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 9/06 – 6)
Předložení Směrnice pro vyřazování nepotřebného majetku města a jeho příspěvkových
organizací
RMě
• ukládá EO MěÚ
vypracovat a předložit RMě ke schválení směrnici pro vyřazování nepotřebného majetku města a
jeho příspěvkových organizací.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 9/07 – 1)

Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 25. 2. 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 25. 2. 2019
•

hlasování
5 pro

5

Usn.č. 9/07 – 2)
Zábavný pořad Zdeněk Izer na plný coole – 18. 4. 2019 v KD
RMě
• bere na vědomí
uspořádání zábavného pořadu Zdeněk Izer na plný coole ve čtvrtek dne 18. 4. 2019 od 19 hodin
v Kulturním domě v Nové Roli
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 9/07 –3)

Hudební host na Plese města v roce 2020
RMě
• bere na vědomí
spolupráci starostky města s Mario Hanáčkem, Chodov na zajištění hudebního hosta Těžkej
Pokondr na Reprezentační ples města v roce 2020 v sobotu 25. 1. v částce Kč=90 000,--.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 9/08 –1)
Aktualizování Směrnic pro zadávání VZ
RMě
• ukládá MěÚ
aktualizovat vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek a to tak, že budou sloučeny
zakázky II. a III. kategorie do kategorie jedné. Ostatní ustanovení prozatím zůstávají beze změn
•

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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