USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 51. zasedání konaného dne 23. 11. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 51/03-1)
Výpůjčka části pozemku p. p. č. 1049/3 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
bezplatnou výpůjčku části pozemku p. p. č. 1049/3 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, pláž u
Novorolského rybníka, o výměře cca 3 000 m2 pro TJ Nová Role z. s., Chodovská 128, 362 25
Nová Role, IČO 47696001 v termínech 17. 7. a 14. 8. 2021 pro konání kulturních akcí Oldies
Beach Party.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 51/03-2)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby v k. ú.
Mezirolí
RMě
• schvaluje
uzavření
Smlouvy
o
smlouvě
budoucí
o
zřízení
věcného
břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0016316/VB/3, Nová Role, KV, Mezirolí,
p. č. 872/15, KNN, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
IČO 24729035, zastoupené na základě plné moci ze dne 9. 10. 2019 společností ELEKTROPLAN
s. r. o., Nejdecká 160/8, 360 05 Karlovy Vary, IČO 26394472. Jedná se o umístění, zřízení a
provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 872/13 v k. ú. Mezirolí, obec Nová
Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 51/04-1)

Rozpočtová opatření č. 16 – 18/2020
RMě
• schvaluje
a) rozpočtové opatření č. 16/2020 na Kč =93 564,Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 29030 – finanční příspěvek od MZe na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity za rok 2019
Zvyšují se běžné výdaje § 6330 – převod do VHČ Lesní správa města
b) rozpočtové opatření č. 17/2020 na Kč =2 225,Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 29015 – finanční příspěvek do MZe na přibližování dříví
strojem bez vlečení po zemi
Zvyšují se běžné výdaje odvětví 6330- převod do VHČ Lesní správy města
c) rozpočtové opatření č. 18/2020 na Kč =1 130,33
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 17051 Kč =655,03 – podíl neinvestiční dotace ze SR
projekt Karlova stezka
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4216, ÚZ 17988 Kč =475,30 – podíl investiční dotace ze SR projekt
Karlova stezka
Zvyšují se běžné výdaje § 6409 – rezerva rozpočtu Kč =1 130,33
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•

hlasování
5 pro
Usn.č. 51/04-2)

Finanční dary na Konto pomoci města
RMě
• schvaluje
přijetí finančních darů na Konto pomoci města a uzavření darovacích smluv se společnostmi:
• Thun 1794 a. s.
= 20 000,-- Kč
• Viking Mašek a. s.
= 5 000,-- Kč
• Lias Vintířov k. s.
= 10 000,-- Kč
• Sedlecký kaolin a. s.
= 10 000,-- Kč
• Autoservis Jan Potužák
= 20 000,-- Kč
Darované finanční prostředky budou použity na dary v rámci Stromu splněných vánočních přání
v prosinci 2020 pro osamocené seniory a děti ze sociálně znevýhodněných rodin v katastru města a
pro děti z Dětského domova v Mezirolí.
•

schvaluje
výjimku z pravidel Konta pomoci města a pověřuje starostku města pro období listopad až
prosinec 2020 k nákupu dárků do Stromu splněných přání 2020 do výše max. Kč =5 000,-dárek a osoba.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 51/05-1)

Změna závazných ukazatelů – ZŠ Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČO 70939454 změnu závazných ukazatelů v roce 2020 dle předložené žádosti
v celkové výši přesunu Kč =400 tis. takto:
• 502 energie Kč=780 tis. – původně Kč =980 tis. (snížení o Kč =200 tis.)
• 518 služby Kč=900 tis. – původně Kč =700 tis. (zvýšení o Kč =200 tis.)
• 521 mzdy Kč=550 tis. – původně Kč =750 tis. (snížení o Kč =200 tis.)
• 558 nákl. z pořízení DDHM Kč =830 tis. – původně Kč 630 tis. (zvýšení o Kč =200 tis.)
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 51/05-2)

Mimořádné odměny ředitelům PO za 2. pololetí roku 2020
RMě
•

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

•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za 2. pololetí roku 2020 ve výplatě za měsíc listopad
nebo prosinec t.r. ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka Nová Role,
příspěvková organizace, Mezirolí 67, 362 25 Nová Role, IČO 70939446 v předložené výši.
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•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za 2. pololetí roku 2020 ve výplatě za měsíc listopad
nebo prosinec t.r. ředitelce své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role,
příspěvková organizace, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO75042151 v předložené výši.

•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za 2. pololetí roku 2020 ve výplatě za měsíc listopad
nebo prosinec t.r. ředitelce své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková
organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role, IČO 70939454 v předložené výši.

•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za 2. pololetí roku 2020 ve výplatě za měsíc listopad
nebo prosinec t.r. řediteli své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role,
příspěvková organizace, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238
v předložené výši.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 51/06-1)

Informace – kronika města
RMě
• bere na vědomí
informaci
kronikáře
města
Nová
Role
Mgr.
Karla
Hambergera
o doporučení nezveřejňování kronik v elektronické podobě na webu města z hlediska obecného
nařízení o ochraně osobních údajů.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 51/06-2)

Úkol – předložení změny organizační řádu MěÚ
RMě
• ukládá
tajemnici MěÚ předložit na příští jednání RMě změnu organizačního řádu MěÚ snížením o
jednoho zaměstnance a doporučuje sloučení pracoviště matriky a pokladny s podatelnou pro
styk s občany do přízemí budovy.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 51/06-3)

PD – parkovací plochy v Rolavské a Bezejmenné ulici
RMě
• bere na vědomí
návrhy řešení parkovacích ploch v Rolavské a Bezejmenné ulici zaslané zhotovitelem PD,
viz přílohy
•

souhlasí
s návrhy řešení:
- Rolavská ulice – studie IV situace SO101 – Rolavská chodník i v horní části + 14 x podélná
stání + 36 x šikmá stání;
- Bezejmenná ulice – studie I situace SO102 – za Bernardem 15 x šikmá stání + 7 x kolmá stání.
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•

ukládá
odsouhlasit zhotoviteli pokračování zpracování PD dle výše uvedených návrhů řešení.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 51/06-4)

Zajištění výkonu TDS – zatěsnění průsaků do mostní konstrukce navazující na bezpečnostní
přeliv Novorolského rybníka
RMě
• bere na vědomí
cenovou
nabídku
Ing.
Ladislava
Nováka
(firma
NOVAQUA
s.
r.
o.)
ze dne 16. 11. 2020 na zajištění výkonu technického dozoru stavby (TDS) „Zatěsnění průsaků do
mostní konstrukce navazující na bezpečnostní přeliv Novorolského rybníka“ prováděnou
společností VIDEST s. r. o.
•

schvaluje
uzavření smluvního vztahu s firmou “NOVAQUA s. r. o., Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary Dvory,
IČO
29108829,
DIČ
CZ29108829“,
s
nabídkovou
cenou
Kč =21 780,- včetně DPH.

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na zajištění výkonu TDS.

•

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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