USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 3. zasedání konaného dne 5. 12. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 3/02 – 1)
Záměr obce na pacht pozemku p. č. 93/4 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá EO MěÚ
zveřejnit záměr obce na pacht pozemku p. č. 93/4 o výměře 2 556 m2 v k. ú. Nová Role, obec
Nová Role, lokalita u hřbitova (trvalý travní porost) a
•

pověřuje EO MěÚ
k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru
obce na dobu určitou 5 let

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 3/03 – 1)

Mimořádná finanční odměna za rok 2018 ředitelce MŠ Šikulka a MŠ Cestička Nová Role
RMě
• schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za rok 2018 ve výplatě za měsíc listopad t. r. ředitelce
své příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČ: 70939446 v předloženém znění
•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za rok 2018 ve výplatě za měsíc listopad t. r. ředitelce
své příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace,
Rolavská 234, 362 25 Nová Role, IČ: 70939837 v předloženém znění

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 3/03 – 3)

Odpis zmařené neuskutečněné investice z minulých let z roku 2007
RMě
• a) schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská
234, 362 25, IČ 70939837:
1) změnu závazných ukazatelů v roce 2018 dle předložené žádosti v celkové výši přesunu Kč=97
000,-- takto:
• 502 energie Kč= 84 tis.
• 503 jiné neskl.dodávky Kč = 614 tis.
• 511 opravy a udržování Kč =179 tis.
• 521 mzdy Kč =143 tis.
• 551 odpisy Kč= 16 tis.
• 558 náklady z DDM Kč =228 tis.
2) změnu odpisového plánu na Kč= 16 127,-- (původně 14 499,--).
•

b) schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
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236, 362 25, IČ 75042151 změnu závazných ukazatelů v roce 2018 dle předložené žádosti
v celkové výši přesunu Kč=21 000,-- takto:
• 503 jiné neskl.dodávky Kč 0 tis.
• 511 opravy a udržování Kč 19 tis.
• 512 cestovné Kč 6 tis.
• 518 ostatní služby Kč 149 tis.
• 549 jiné ostatní náklady Kč 19 tis.
•

c) schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí
67, 362 25, IČ 70939446 změnu závazných ukazatelů v roce 2018 dle předložené žádosti
v celkové výši přesunu Kč=39 000,-- takto:
• 502 energie Kč 26 tis.
• 503 jiné neskl. dodávky Kč 38 tis.
• 511 opravy a udržování Kč 69 tis.
• 512 cestovné Kč 0 tis.

•

d) schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362
25, IČ 70939454 změnu závazných ukazatelů v roce 2018 dle předložené žádosti v celkové výši
přesunu Kč =215 000,-- takto:
• 502 energie Kč 735 tis.
• 511 opravy a udržování Kč 580 tis.
• 518 služby Kč 695 tis.
• 527 příděl do FKSP, školení, ochr. pomůcky Kč 32 tis.
• 557 náklady z vyřazených pohledávek Kč 20 tis.
• 558 náklady z pořízení DDHNM Kč 526 tis.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 3/03 – 4)

Rozpočtová opatření č. 6 – 9/2018
RMě
• schvaluje
rozpočtovou úpravu č. 6/2018 na Kč 20 000,-- v § 3314 činnosti knihovnické
- snižuje se položka 5021 – OON
- zvyšuje se položka 5011 – platy zaměstnanců v PP
•

schvaluje
rozpočtovou úpravu č. 7/2018 na Kč 25 000,-- v § 3314 činnosti knihovnické
- snižuje se položka 5172 – programové vybavení
- zvyšuje se položka 5137 – DrHDM

•

schvaluje
rozpočtovou úpravu č. 8/2018 na Kč 20 000,-- v § 3392 zájmová činnost v kultuře – kulturní dům
- snižuje se položka 5154 – el. en.
- zvyšuje se položka 5169 – ostatní služby

•

schvaluje
rozpočtovou úpravu č. 9/2018 na Kč 30 000,-- v § 3392 zájmová činnost v kultuře – kulturní dům
- snižuje se položka 5152 – teplo
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•

zvyšuje se položka 5139 - materiál

hlasování
5 pro
Usn.č. 3/03 – 5)

Rozpočtové opatření č. 40/2018
RMě
•

•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 40/2018 na částku Kč =66 116,-Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 29014 – obdržená neinvestiční dotace z MZe na
zalesňování a probírky
Zvyšují se výdaje, § 6330 – převod prostředků do VHČ Lesní správa
hlasování
5 pro
Usn.č. 3/03 – 6)

Schválení rozpočtového provizoria
RMě
•
•

doporučuje ZMě schválit návrhy usnesení ve znění:
ZMě
schvaluje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů pracovní
poměr mezi Městem Nová Role na základě uzavřené dohody o provedení práce za částku Kč
=200,--/h od 1. 1. 2019 pro neuvolněnou zastupitelku PaedDr. Miluši Duškovou za moderování
kulturních a společenských akcí města.

•

schvaluje
s platností od 1. 1. 2019 výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku z rozpočtu obce pro výkon
funkce starosty či starostky města v částce Kč =500,--/den/obřad. Příspěvek bude účtován do
odvětví § 6112 Zastupitelstva obcí.

•

schvaluje
s platností od 1. 1. 2019 výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku z rozpočtu obce pro pověřené
neuvolněné zastupitele k tzv. funkci oddávajícího a k zastupování obce v občanských
záležitostech v částce Kč =500,--/osoba/obřad/den. Příspěvek bude účtován do odvětví § 6112
Zastupitelstva obcí.

•

schvaluje
poskytnutí příspěvku na stravování z rozpočtu obce uvolněnému členovi zastupitelstva obce ve
stejné výši jako je poskytován zaměstnancům obce.

•

schvaluje
poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění se stáním příspěvkem z rozpočtu obce uvolněnému
členovi zastupitelstva obce ve stejné výši jako je poskytován zaměstnancům obce.

•

schvaluje
výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku pro uvolněné i neuvolněné zastupitele jako běžného
výdaje i v rámci rozpočtového provizoria, pokud není schválen rozpočet města a
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•

schvaluje
výplatu schválených příspěvků pro uvolněné zastupitele jako běžného výdaje i v rámci
rozpočtového provizoria, pokud není schválen rozpočet města

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 3/04 – 1)
Neschválení umístění dopravního značení na místní komunikaci v k. ú. Mezirolí
RMě
•

neschvaluje
umístění dopravního značení na místní komunikaci (výjezd z návsi) p.p.č.987/1 v katastrálním
území Mezirolí

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 3/05 – 1)

Program RE:START
RMě
•

bere na vědomí
výzvu hejtmanky kraje o zaslání projektových záměrů města do programu RE:START

•

souhlasí
se zasláním těchto záměrů města Nová Role:
Nová Role, dopravní propojení hlavní silnice II/209 – Průmyslová část – cíle: vybudování
potřebné infrastruktury v intravilánu města, zlepšení bezpečnosti a kvality žití v centru města.
Stav: PD ve zpracování.
Inženýrské sítě, dopravní infrastruktura v lokalitě podél nového dopravního propojení
k Průmyslové zóně (v budoucnu možno získat investora pro výstavbu diskontní prodejny a
parkovacích ploch) – cíle: zvýšení atraktivity bydlení, občanská vybavenost. Stav: záměr.
Regenerace panelákových sídlišť II. etapa ulice Tovární, Školní – cíle: regenerace a oživení
vybraného městského území, vybudování potřebné infrastruktury, zvýšení atraktivity bydlení –
nová parkovací místa, výměna povrchů vozovek, přemístění autobusového nádraží, úprava
parčíku s pomníkem obětí 2. světové války). Stav: zpracováno PD, náklad Kč 8 mil.
Regenerace panelákových sídlišť III. etapa ulice Nádražní, Rolavská – cíle: vybudování potřebné
infrastruktury (parkovací místa, místní komunikace), regenerace a oživení vybraného městského
území (vybudování oddychových zón). Stav: záměr.
Bytová výstavba – startovací a motivační byty, cíl: zvýšení atraktivity bydlení. Stav: záměr.
Multifunkční sportovní plocha Nová Role – cíle: aktivní životní styl ve městě, podpora pro rodinné
a komunitní aktivity. Stav: záměr.
Rekonstrukce dožilé horkovodní přípojky CZT Mírová – Nová Role délka cca 4 km – cíl:
vybudování potřebné infrastruktury pro město, zajištění ekonomicky kvalitního centrálního
zásobování teplem sídlištního typu města. Stav: zpracována PD, náklad Kč 60 mil.
Revitalizace centra města – cíle: regenerace a oživení vybraných městských území, atraktivita
bydlení (přeložka komunikace, vybudování parkovacích míst, vybudování potřebných
inženýrských sítí, vybudování veřejných toalet, stánkových prodejních míst, městský mobiliář,
pódium pro kulturní akce, kašna). Stav: zpracována územní studie.
Vybudování sportovního areálu a multifunkčního centra v Mezirolí – cíle: zvýšení atraktivity
bydlení, podpora pro rodinné a komunitní aktivity. Stav: záměr.
Revitalizace rekreační oblasti u Novorolského rybníka – regenerace a oživení vybraného
městského území (vybudování oddychových zón). Stav: záměr.

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
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•

Rozšíření MŠ Mezirolí – cíle: regenerace a rozšíření kapacity mateřské školy v části Mezirolí (v
souvislosti s rostoucím počtem obyvatel lokality), rozšíření občanské vybavenosti v obci. Stav:
PD ve zpracování.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 3/05 – 2)
Odpuštění odvodu finančních prostředků zpět do rozpočtu města – ZŠ Nová Role, p. o.
RMě
•

bere na vědomí
zaslaný dopis od ředitelky své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, p. o.

•

trvá
na závěru kontrolního orgánu města. Současně však, s přihlédnutím ke všem okolnostem,

•

odpouští
přísp. organizaci odvod finančních prostředků ve výši 22.600,- Kč zpět do rozpočtu města.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 3/06 – 1)

Školská rada ZŠ Nová Role, p. o. pro období 2018 - 2021
RMě
•

schvaluje
oznámení o výsledku voleb do školské rady na období 2018 – 2021 své příspěvkové organizace
Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ: 70939454.

•

jmenuje
zástupce za zřizovatele do nově zvolené školské rady pro období 2018 - 2021 Ing. Václava
Bechiňského a MUDr. Hanu Nesybovou, radní města

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 3/07 – 1)

OZV č. 2/2018 o místním poplatku ze psů
RMě
•

doporučuje ZMě schválit
obecně závaznou vyhlášku č. 2/2018 O místním poplatku ze psů v předloženém znění.

•

současně bere na vědomí
informaci tajemníka MěÚ o doporučení Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly MVČR –
záporné stanovisko k návrhu novely OZV č. 3/2012 o veřejném pořádku ve znění pozdějších
novel formou změnové vyhlášky, ale doporučení komplexního přepracování OZV.
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•

hlasování
5 pro

Usn.č. 3/08 – 1)
Informace o výběru dodavatele plynu pro městské organizace na rok 2019
RMě
•

bere na vědomí
informaci jednatele městské společnosti Norobyt, s.r.o. o výběru dodavatele plynu pro městské
organizace na příští rok. Nejnižší cenu nabídla spol. Karlovarská plynárenská s.r.o., Jenišov 68,
IČ 29120951 a to 618,- Kč/MWh.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 3/08 – 2)

Návrh na fungování péče o prostory a předměty města ke kulturním akcím
RMě
•

ukládá
Komisi pro školství, kulturu a sport projednat a RMě předložit návrh na fungování péče o
prostory a předměty města určené ke kulturním akcím (sál Kulturního domu vč. jeho zařízení,
další prostory Kulturního domu a předměty a materiál pořízené k venkovním kulturním akcím).
Tzn. Komise RMě navrhne způsob zajišťování údržby, úklidu a kontroly stavu věcí a prostor po
akcích města a po pronájmu druhými osobami či organizacemi

•

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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