USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 67. zasedání konaného dne 1. 9. 2021 v kanceláři starostky města v MěÚ
v Nové Roli

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

67/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/260/9/21
Žádost o prodej pozemku p. č. 68/6, Nová Role
RMě bere na vědomí žádost ********, o prodej pozemku p. č. 68/6 o výměře 111 m 2 v k. ú. Nová Role,
obec Nová Role. Požadovaný pozemek sousedí s pozemkem ve vlastnictví žadatele.
RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role zveřejnit záměr na prodej pozemku dle „vnitřní cenové mapy“ z důvodu
malé výměry pozemku.

Usnesení schváleno 3 hlasy, 1 se zdržel

RMě/261/9/21
Žádost o prodej č. pozemku p. č. 1094/2, Nová Role
RMě bere na vědomí žádost ********, o prodej části pozemku parc. č. 1094/2 o výměře cca 34 m 2 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role.
RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role zveřejnit záměr na prodej pozemku dle „vnitřní cenové mapy“ z důvodu
malé výměry pozemku.

Usnesení schváleno 4 hlasy

67/04 - Finanční záležitosti
RMě/262/9/21
Rozpočtové opatření č. 14/2021
RMě schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2021 na Kč 50 000,--.
Zvýšení kapitálových výdajů, § 3429, položka 6119
Snížení kapitálových výdajů, rezerva kapitálového rozpočtu, § 6409, položka 6901
Jedná se o navýšení ceny na PD na tartanovou dráhu v areálu hasičů NR.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/263/9/21
Rozpočtové opatření č. 15/2021
RMě schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2021 na Kč 648 338,-.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 33063.
Zvyšují se běžné výdaje, § 3113, položka 5336.
Jedná se o dotaci ze SR (podíl ESF 85 % a SR 15 %) určenou pro Základní školu Nová Role
tzv. průtokový transfer.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/264/9/21
Bezúplatný převod pro JSDH Mezirolí
RMě
a) schvaluje bezúplatný převod spojovací a komunikační techniky v pořizovací
Kč 46 779,50 pro JSDH Mezirolí od Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje
b) pověřuje starostku města uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu.

hodnotě

Usnesení schváleno 4 hlasy
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RMě/265/9/21
Komunikace Tovární - darovací smlouvy
RMě
a) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role,
IČO 00254819 a THUN 1794 a. s., Tovární 242/12, 362 25 Nová Role, IČO 28002482. Předmětem
smlouvy je finanční dar Kč =100 000,-- na opravu účelové komunikace Tovární ulice Nová Role.
b) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role,
IČO 00254819 a SWISS – FORM a. s., Nerudova 369, 362 21 Nejdek, IČO 00518832. Předmětem
smlouvy je finanční dar Kč =100 000,-- na opravu účelové komunikace Tovární ulice Nová Role.
c) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi městem Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role,
IČO 00254819 a Viking Mašek a. s., Na Maninách 1620/6, 170 00 Praha 7, IČO 24249629.
Předmětem smlouvy je finanční dar Kč =250 000,-- na opravu účelové komunikace Tovární ulice
Nová Role.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/266/9/21
Honorář za produkci v rámci Michalské pouti 25. 9. 2021, záloha na opravu potrubí
a) RMě souhlasí s vyplacením honoráře agentuře EUROKONZERT s. r. o., V Štíhlách 1317/18, 140 00
Praha 4 za vystoupení Ivana Mládka a Banjo Bandu na Michalské pouti v sobotu dne 25. 9. 2021
s tím, že honorář bude uhrazen pět pracovních dnů před akcí na základě faktury vystavené
agenturou.

Usnesení schváleno 4 hlasy

b) RMě souhlasí s vyplacením zálohy na nákup materiálu na opravu přípojky topného kanálu pro
bytový dům Krátká č. p. 147 v Nové Roli ve výši Kč 129 470,- zhotoviteli opravy LUKATOP-BOBEK
VLASTIMIL, Vodoinstalatérství, topenářství, plyn, Blatenská 397, 362 26 Pernink.

Usnesení schváleno 4 hlasy
67/05 - Školské záležitosti

RMě/267/9/21
ZUŠ - Změna závazných ukazatelů
RMě schvaluje své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238, změnu závazných ukazatelů na rok 2021, §3231, položka
5311 – celkem příspěvek na provoz Kč =522 000,-- takto:
- 511 Opravy a udržování
Kč 65 tis. (původně Kč 70 tis.) – snížení
- 527 Zák. sociální náklady
Kč 21 tis. (původně Kč 12 tis.) – zvýšení
- 549 Ost. náklady z činnosti
Kč 20 tis. (původně Kč 15 tis.) – zvýšení
- 558 Náklady z pořízení DDHM Kč 59 tis. (původně Kč 50 tis.) – snížení

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/268/9/21
ZŠ - změna závazných ukazatelů
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 =25 000,- takto:
• 558 nákl. z pořízení DDHM Kč= 588 tis. – původně Kč 613 tis. (snížení o Kč 25 tis.)
• 549 ostatní náklady z činnosti Kč=60 tis. – původně Kč 35 tis. (zvýšení o Kč 25 tis.)

Usnesení schváleno 4 hlasy
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RMě/269/9/21
ZŠ - ředitelské volno 10. 9. 2021
RMě bere na vědomí informaci ředitelky své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role,
příspěvková organizace, Školní 232/2, 362 25 Nová Role, IČO 70939454 o ředitelském volnu dne 10. 9. 2021
z organizačních důvodů.

Usnesení schváleno 4 hlasy
67/06 - Zakázky města

RMě/270/9/21
Běžecká dráha „u hasičů“ - výběr zpracovatele projektové dokumentace dle předložených
cenových nabídek
RMě

a) bere na vědomí výsledek poptávkového řízení ve věci zajištění tří cenových nabídek na
zpracování projektové dokumentace běžecké dráhy s tartanovým povrchem v areálu JSDH Nová
Role, na pozemku parc. č. 1514/7, v k. ú. Nová Role.
b) souhlasí s aktualizovanou cenovou nabídkou č. 052/2021 ze dne 23. 8. 2021, spol. INGEM a.s.,
Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČO 6350 4006, s celkovou cenou 198 440,- Kč vč. DPH.
c) ukládá starostce města uzavřít s vybraným dodavatelem příslušný smluvní vztah po přijetí
rozpočtového opatření s termínem plnění do 30. 12. 2021
d) ukládá tajemnici MěÚ předložit návrh rozpočtového opatření do ZMě na 48 440,- Kč.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/271/9/21
Zpráva o postupu ve věci zajištění rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v ulici Chodovská
RMě
a) bere na vědomí sdělení OSA o dosavadním postupu ve věci zajištění rekonstrukce hřiště
s umělým povrchem, umístěným před halou TJ Nová Role, v ulici Chodovská, zvláště pak sdělení
o setrvalém nezájmu původního dodavatele povrchu Bergo-tennis, spol. PRECOL o účasti na
rekonstrukci předmětného hřiště a dodání provozního řádu, a v této souvislosti
b) ukládá OSA zajištění provozního řádu dle webových stránek společnosti Bergo, popř. jiných
obdobných firem.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/272/9/21
Odstranění kolotoče v ulici Pod Nádražím
RMě
a) schvaluje odstranění kolotoče v ulici Pod Nádražím v Nové Roli z důvodu jeho nevyhovujícího
stavu z hlediska současných platných norem, zejména ČSN EN 1176 – zařízení dětských hřišť.
b) ukládá MěÚ OSA zpracovat objednávku na odstranění dětského herního prvku – kolotoče u
Technické služby Nová Role, s.r.o., Chodovská 286, 362 25 Nová Role, IČO 2632 9883.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/273/9/21
Cenová nabídka na opravu odtokového kanálu v Příčné ulici
RMě schvaluje cenovou nabídku pana Martina Vojty, IČO 06651311, na opravu odtokového kanálu
v Příčné ulici v Nové Roli za celkovou cenu 20 000 Kč. RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role zadat objednávku
na realizaci opravy výše uvedené podnikající fyzické osobě. Stavební dozor při akci provede investiční
referent města.

Usnesení schváleno 4 hlasy
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RMě/274/9/21
Energetický management společnosti Norobyt s. r. o. (100 % města)
RMě schvaluje uzavření smlouvy na Zavedení energetického managementu energetického hospodářství
městské společnosti Norobyt s. r. o. dle ČSN EN ISO 50001 se společností GrexEnergia, s. r. o., IČO
03702464, se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno na 53 odběrných míst ve vlastnictví města na základě
předložené nejnižší nabídky touto společností městu Nová Role učiněné v březnu 2021 za cenu = 495 000,Kč bez DPH.

Usnesení schváleno 4 hlasy
67/07 - Různé

RMě/275/9/21
Odborná revize veřejných dětských hřišt, Nová Role
RMě bere na vědomí závěry z protokolu odborné technické kontroly veřejných dětských hřišť, které jsou
ve správě nebo vlastnictví města Nová Role, provedené dne 24.5.2021 oprávněnou osobou: Marek Richter –
Sport Čárli, Nádražní 354/7, 360 17 Karlovy Vary, IČO 8827 1897, týkající se stavu hřiště s umělým
povrchem před halou TJ Nová Role. Závady z protokolu budou předány TJ NR, z. s., která předloží cenový
návrh na zajištění oprav městu.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/276/9/21
Nabídka realizace služby chytrý zpravodaj
RMě bere na vědomí a zamítá nabídku právnické osoby MUNIPOLIS s.r.o., Londýnské náměstí 886/4,
Brno, IČO 29198950, na poskytování služby komunikačního ekosystému mobilní rozhlas – chytrý zpravodaj,
neboť to není zájmem města.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/277/9/21
Konání akce Loučení s létem v Nové Roli 11. 9. 2021
RMě bere na vědomí konání akce Loučení s létem pro děti i seniory v Nové Roli v areálu hasičské zbrojnice
v sobotu dne 11. 9. 2021 ve spolupráci s DDM Nová Role p. o., městskou knihovnou a SDH Nová Role.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/278/9/21
Umístění dopravní značky zákaz vjezdu nákladních vozidel nad 3,5 t s dodatkovou tabulkou do
ulice Svobodova
RMě schvaluje umístění dopravní značky B 13 pro vozidla s okamžitou hmotností nad 3,5 tuny
s dodatkovou tabulkou s textem „NA POVOLENÍ MĚSTA NOVÁ ROLE“ na vjezdu do ulice Svobodova z ulice
Chodovská. Připomenuta nutnost zajistit povolení pro svozové vozy na odpad.

Usnesení schváleno 4 hlasy

RMě/279/9/21
Zápis z jednání Komise investic a výstavby ze dne 10. 6. 2021
RMě bere na vědomí zápis z Komise investic a výstavby ze dne 10. 6. 2021.

Usnesení schváleno 4 hlasy

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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