USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 72. zasedání konaného dne 8. 12. 2021 v kanceláři starostky města v MěÚ
v Nové Roli

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

72/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/397/12/21
Uložení optického kabelu do pozemků města Nová Role
RMě:
a) bere na vědomí žádost pana Patrika Oravce, IČO 62640151, zastupující společnost Systém NET
Line s. r. o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČO 26365863 o souhlas s uložením optických
kabelů do pozemků ve vlastnictví města Nová Role.
b) souhlasí s uložením optických kabelů do pozemků p. č. 1093/3, 1096/1 a 1100/1 v k. ú. Nová Role
dle situačních výkresů, při dodržení technických podmínek pro umísťování inženýrských sítí, jiných
vedení a provádění stavebních prací na pozemcích ve vlastnictví města Nová Role a za podmínky
uvedení zelených pásů do původního stavu.
c) ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadateli.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/398/12/21
ČEZ Distribuce, a.s. – Rolavská vedení NN, kabely NN
RMě:
a) bere na vědomí žádost společnosti Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., Sadovská 60, Vysoká, 362 63
Dalovice, IČO 28050207, zastupující společnost ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IVPodmokly, 405 02 Děčín, IČO 24729035 o vyjádření ke stavbě: „N. Role, KV, Rolavská; Vedení NN,
kabely NN; IE-12-0008330“.
b) souhlasí s demontáží vzdušného nadzemního vedení a uložení NN kabelů do pozemků
p. č. 136/8, 1120/2, 1182/17, 1182/18, 1559/6, 1564/3, 1614/1 a 1615 v k. ú. Nová Role dle
situačních výkresů, při dodržení technických podmínek pro umísťování inženýrských sítí, jiných
vedení a provádění stavebních prací na pozemcích ve vlastnictví města Nová Role.
c) ukládá OSA MěÚ ve spolupráci s radním Ing. Škardou dořešit s ČEZ, respektive společností
Elektroprojekce Vincíbr s. r. o. vedení NN pro pozemky p. č. 136/3 a 136/9 v návaznosti na záměry
města o prodeji těchto pozemků.
d) ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadateli.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/399/12/21
Žádost o prodej pozemku parc. č. 941/4 v k.ú. Mezirolí
RMě
bere
na
vědomí
žádost
********,
o
prodej
pozemku
parc.
č. 941/4 o výměře 49 m2 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role. Požadovaný pozemek sousedí s nemovitostí
žadatelky.
RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role v souladu s čl. V odst. 1 Pravidel prodeje nemovitého majetku města
Nová Role (dále jen „Pravidla“) zveřejnit záměr na prodej předmětné nemovitosti a doporučuje ZMě
schválit
uzavření
kupní
smlouvy
na
její
prodej.
Cena
pro
prodej
je
v souladu
2
s čl. II odst. 2 Pravidel navržena na 250 Kč včetně DPH za m .

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/400/12/21
Souhlas souseda - ********
RMě:
a) bere na vědomí žádost ******** o souhlas se stavbou nové kůlny na pozemku p. č. 25/9 v k. ú. Nová
Role v zahradní kolonii na hranici pozemku p. č. 25/24 v k. ú. Nová Role ve vlastnictví města Nová Role.
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b) souhlasí se stavbou dle přiloženého výkresu s podmínkou, že srážkové vody nebudou svedeny na
pozemek p. č. 25/24 v k. ú. Nová Role.
c) ukládá OSA MěÚ zajistit sdělení rozhodnutí RMě žadateli.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/419/12/21
Žádost o snížení nájemného
RMě snižuje výši nájmu o 20 Kč na m2 v bytě č. 13 v ulici U Plynárny čp. 310 s ohledem na technický stav
budovy – zatékání střešní krytinou do podkrovních bytů na dobu do 30. 6. 2022.

Usnesení schváleno

4 hlasy

72/04 - Finanční záležitosti
RMě/401/12/21
Rozpočtové opatření č. 27/2021
RMě schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2021 na Kč 1 086 453,55.
Zvyšují se příjmy, položka 4216 (investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu).
Zvyšují se výdaje, § 6409, položka 6901 (nespecifikované rezervy).
Jedná se o dotaci ze státního rozpočtu (MŽP) na akci Zateplení zdravotního střediska Nová Role.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/402/12/21
Rozpočtové opatření č. 28/2021
RMě schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2021 na celkem Kč 23 070,81.
Snižují se běžné příjmy, položka 4111 (neinvestiční transfery ze SR), ÚZ 98071.
Snižují se běžné výdaje, § 6114 (volby do Parlamentu ČR), ÚZ 98071.
Jedná se o vrácení nevyčerpané dotace ze SR na volby do Poslanecké sněmovny ČR.
Snížení běžných výdajů, § 6114:
-

Položka
Položka
Položka
Položka

5019
5132
5139
5169

–
–
–
–

refundace = Kč – 2 960,ochranné pomůcky = Kč – 1 906,46
materiál = Kč – 1 685,85
služby = Kč – 28 458,50

Zvýšení běžných výdajů, § 6114:
-

Položka
Položka
Položka
Položka

5021
5031
5032
5039

–
–
–
–

mzdy = Kč 10 071,soc. pojištění = Kč 1 113,zdrav. pojištění = Kč 404,refundace soc. a zdrav. pojištění = Kč 352,-

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/403/12/21
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města
RMě bere na vědomí předložený zápis od KÚKK o provedeném dílčím přezkoumání hospodaření města za
rok 2021 se závěrem bez zjištěných chyb a nedostatků.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/404/12/21
Přijetí finančních darů na Konto pomoci města
RMě schvaluje přijetí finančních darů na Konto pomoci města a uzavření darovacích smluv se
společnostmi:
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• Lias Vintířov, lehký stavební materiál k. s.
= 10 000,-- Kč
• Thun 1794 a. s.
= 10 000,-- Kč
• SWISS – FORM a. s.
= 5 000,-- Kč
• VIKING MAŠEK a. s.
= 5 000,-- Kč
• Jan Potužák, autoservis Nová Role
= 15 000,-- Kč
• Sedlecký kaolin a. s.
= 10 000,-- Kč
Darované finanční prostředky budou použity na dary v rámci Stromu splněných vánočních přání v prosinci
2021 pro osamocené seniory a děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/405/12/21
LADARA - neinvestiční finanční příspěvek na rok 2022
RMě:
a) doporučuje ZMě schválit finanční příspěvek Agentuře domácí péče LADARA, o. p. s, Čankovská
1021/19, 360 05 Karlovy Vary, IČO 26406608 na rok 2022 ve výši Kč =600 000,-- na celoroční činnost.
b) doporučuje ZMě schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby, osobní asistence a
tísňové péče na rok 2022 s Agenturou domácí péče LADARA, o. p. s, Čankovská 1021/19, 360 05
Karlovy
Vary,
IČO
26406608
s finančním
příspěvkem
pro
rok
2022
Kč =600 000,-.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/406/12/21
Vyřazení majetku - Likvidační protokol 7/2021
RMě:
a) schvaluje vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 7/2021.
b) pověřuje MěÚ oslovením příspěvkových organizací, JSDH Nová Role a Mezirolí, Technická služba
Nová Role, s.r.o. a Norobyt s.r.o. ve věci převodu majetku inventurní číslo 15551
a 15604.
c) pověřuje MěÚ zveřejněním inzerátu na prodej majetku inventární číslo 15551 a 15604
za Kč 500,--/ks.

Usnesení schváleno 4 hlasy
72/05 - Školské záležitosti

RMě/407/12/21
ZŠ - Změna závazných ukazatelů, čerpání rezervního fondu, projektové dokumentace

1) RMě schvaluje své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní

232, 362 25 Nová Role, IČO 70939454 změnu závazných ukazatelů v roce 2021 dle předložené žádosti
v celkové výši přesunu Kč =120 000,- takto:
• 558 nákl. z pořízení DDHM Kč=638 tis. – původně Kč 588 tis. (zvýšení o Kč 50 tis.)
• 518 ostatní služby Kč=750 tis. – původně Kč 800 tis. (snížení o Kč 50 tis.)
• 527 příspěvek na dopravu Kč=305 tis. – původně Kč 375 tis. (snížení o Kč 70 tis.)
• 524 zák. soc. náklady Kč=70 tis. – původně Kč 0 (zvýšení o Kč 70 tis.)

Usnesení schváleno 4

hlasy

2) RMě bere na vědomí informaci své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková

organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role, IČO 70939454, o čerpání rezervního fondu ve výši Kč
232 952,-- na pořízení tabletů a dokovací stanice oproti schválenému čerpání rezervního fondu
organizace
na
58.
RMě
dne
22.3.2021
usnesením
58/5-RMě/57/3/21 ve výši Kč 260 000,--. Rozdíl Kč 24 183,-- zůstane ponechán v rezervním fondu
organizace.

Usnesení schváleno

4 hlasy

3) RMě bere na vědomí požadavek své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková

organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role, IČO 70939454 na zadání zpracování projektové dokumentace
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na modernizaci školní jídelny, tělocvičny, přístavby menší tělocvičny na gymnastiku, sportovního zázemí
za pavilonem B, venkovní učebny, zázemí pro pobyt žáků venku o přestávkách.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/408/12/21
Odměny ředitelů příspěvkových organizací za 2. pololetí roku 2021
a) RMě schvaluje poskytnutí mimořádné finanční odměny za 2. pololetí roku 2021 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 předloženém znění.
b) RMě schvaluje poskytnutí mimořádné finanční odměny za 2. pololetí roku 2021 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 předloženém znění.
c) RMě schvaluje poskytnutí mimořádné finanční odměny za pololetí 2. roku 2021 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,
IČO 75042151 v předloženém znění.
d) RMě schvaluje poskytnutí mimořádné finanční odměny za 2. pololetí roku 2021 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 předloženém znění.
e) RMě schvaluje poskytnutí mimořádné finanční odměny za 2.pololetí roku 2021 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 předloženém znění.

Usnesení schváleno 4

hlasy

72/06 - Zakázky města
RMě/409/12/21
Dotace - Rekonstrukce přelivu Novorolského rybníku
RMě:
a) bere na vědomí informaci o vyhlášené výzvě Ministerstva životního prostředí č. 159 v rámci
„Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020“
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci bezpečnostního přelivu Novorolského rybníku.
c) schvaluje uzavření smlouvy se společností OLIVIUS s.r.o., Hornická 2252/6, Sokolov,
IČO 28040872 za cenu Kč =62 500,-- bez DPH na zpracování žádosti o dotaci, dotační management
v průběhu realizace projektu i v době udržitelnosti.
d) schvaluje výjimku zadávání veřejné zakázky malého rozsahu oproti vnitřní směrnici města pro
zadávání veřejných zakázek platné od 19.8.2019, schválené v RMě 19/07-2) 19.8.2019. RMě využila
článku D bodu 1 směrnice a rozhodla o výjimce přidělení zakázky malého rozsahu „Zpracování
žádosti o dotaci, dotační management v průběhu realizace i v době udržitelnosti“ oproti čl. B bodu 4
směrnice z důvodu využití zřetele časové tísně s možností podání žádosti o dotaci v termínu do
31.1.2022.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/410/12/21
Dodatek k SoD Konopa
RMě:
a) bere na vědomí vyčíslení méněprací a víceprací při opravě komunikace Tovární ulice - část pozemku p.
č. 1110/3 v k. ú. Nová Role.
b) schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24.9.2021 s tímto vyčíslením v hodnotě +
54 284,80 Kč, celková cena díla bez DPH se o tuto částku navyšuje z původních
=626 250,- Kč na =680 534,80 Kč bez DPH.
c) ukládá starostce města, uzavřít s dodavatelem společností KONOPA Vladimír s.r.o. příslušný dodatek ke
smlouvě.

Usnesení schváleno
RMě/411/12/21

4 hlasy
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Výměna 2ks plynových kotlů
RMě:
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na výměnu 2ks plynových kotlů v chatkách kempu u
novorolského rybníka.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem společností WESTINSTAL s.r.o., Fričova
172/29, 360 04 Karlovy Vary, IČO 02413337, DIČ CZ02413337 s nejnižší nabídkovou cenou =257 472,00
včetně 21 % DPH.
c) ukládá starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah

Usnesení schváleno 4

hlasy

72/07 - Různé
RMě/412/12/21
Výjimka z OZV č. 3/2021
RMě bere na vědomí Oznámení o pořádání veřejně přístupné akce pod názvem RETRO KOLO POMÁHÁ,
kterou pořádá Jana Růžičková, IČO 74261789, termín akce plánován na 18.06.2022 v areálu Hospůdky
Klubovny na hřišti a FK Nová Role a doporučuje Zastupitelstvu města Nová Role zamítnout povolení
výjimky z OZV č. 3/2021 na zkrácení doby nočního klidu při pořádání akce RETRO KOLO POMÁHÁ plánované
na 18.06.2022.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/413/12/21
Nabídka firmy Galileo na rozšíření webových stránek
RMě bere na vědomí nabídku firmy Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomoutov, IČO
25448714 na rozšíření webových stránek o služby Smart Info, mobilní aplikaci V obraze, Balíček GDPR a
Individuální účty a konstatuje, že využije pouze nabídku na zřízení služby Individuální účty pro přístup
k zamčeným položkám webu pro potřeby zastupitelů města.
RMě dále konstatuje, že ostatní nabízené služby projedná v průběhu roku 2022.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/414/12/21
Řešení bezpečnosti silničního provozu v částech obce Mezirolí a Jimlíkov
RMě bere na vědomí vyjádření předsedy OV Mezirolí k záměru umístit v průjezdním úseku silnice II. třídy
č. 220 dopravně bezpečnostní zařízení ve formě dvou maket policistů a dopravního zrcadla naproti výjezdu
z cyklostezky u MŠ Mezirolí z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu a požadavek OV Jimlíkov na
řešení dopravní situace v průjezdním úseku silnice III. třídy č. 2224 a ukládá OSA MěÚ Nová Role:
a) zajistit realizaci osazení dopravního zrcadla do části obce Mezirolí naproti výjezdu
u cyklostezky u mateřské školy v souladu s vydaným stanovením místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích č. j. 15417/OD/21-3 ze dne 26.10.2021.
b) zajistit na základě stanoviska OV Jimlíkov umístění informačního měřiče rychlosti se záznamem pro
statistické účely v zatáčce u č. p. 5 v části obce Jimlíkov ve směru od Nové Role.
RMě konstatuje, že byl dle požadavku OV Mezirolí osazen stálý měřič rychlosti poblíž MŠ Mezirolí.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/415/12/21
Jmenování členů Komise pro přeshraniční a partnerskou spolupráci
RMě:
a) jmenuje členy Komise pro přeshraniční a partnerskou spolupráci v souvislosti s ustanovením této
komise radou města dne 24. 11. 2021 s účinností 01.01.2022:
RSDR. Ladislav Cinegr – předseda komise;
Členové: Mgr. Luboš Pastor, Inge Silvová.
b) jmenuje jako tajemníka této komise úřednici Městského úřadu Nová Role Marii Ngoovou.

Usnesení schváleno

4 hlasy
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RMě/416/12/21
Inventarizace 2021 - jmenování členů komisí
RMě ustanovuje k provedení inventarizace majetku a závazků města za rok 2021 inventarizační komisi a
jmenuje její členy takto:
Hlavní inventarizační komise:
- Milena Tichá, zastupitelka města jako předseda
- Petra Höflerová, referent EO MěÚ jako člen
- Alena Veselá, referent EO MěÚ jako člen
Likvidační komise:
- Kateřina Černá, DiS., tajemnice MěÚ jako předseda
- Petra Höflerová, referent EO MěÚ jako člen
- Krbcová Petra, zastupitelka města jako člen

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/417/12/21
Termíny jednání rady města v roce 2022
RMě schvaluje termíny svých zasedání v roce 2022 takto:
19. 1., 2. 2., 23. 2., 9. 3., 30. 3., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 15. 6., 3. 8., 7. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 23. 11., 7.
12.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/418/12/21
Termíny svatebních obřadů v roce 2022
RMě schvaluje termíny obřadů uzavření manželství pro rok 2022 takto:
22. ledna, 26. února, 26. března, 23. dubna, 28. května, 25. června, 23. července, 27. srpna,
24. září, 22. října, 26. listopadu, 17. prosince.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/420/12/21
Mimořádné odměny zastupitelům
RMě doporučuje ZMě schválit:
a) výplatu mimořádné roční odměny v roce 2021 uvolněné zastupitelce starostce města
v předloženém znění, a to zejména za aktivní úsilí v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z důvodu
ohrožení zdraví na základě prokázání výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České
republiky a v souvislosti s krizovým opatřením Vlády České republiky a nařízením vlády při zajišťování
nákupů pro sociálně slabé občany a pro seniory ve městě a vyvíjení aktivního úsilí při zajišťování finančních
příspěvků od dárců (podnikatelů v Nové Roli) na pořízení dárků do Stromu splněných vánočních přání a za
organizaci veřejné sbírky Strom splněných přání.

Usnesení schváleno 4

hlasy

b) výplatu mimořádné roční odměny v roce 2021 neuvolněným zastupitelům
- RSDr. Ladislavu Cinegrovi v předloženém znění
- Mgr. Lubošovi Pastorovi v předloženém znění
za aktivní a iniciativní činnost v přeshraniční spolupráci (cesty vlastním automobilem, vyřizování telefonátů,
emailů.

Usnesení schváleno 4

hlasy

Bc. 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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