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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli 

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

Usn.č. 11/02 
 

Kontrola plnění usnesení: 

RMě  
 Provedla kontrolu plnění svých usnesení 

09/03-1), 09/03-5) 09/05-3a)3b), 10/05-3) 

 
 hlasování  

4 pro 

 

Usn.č. 11/03 
 

Oprava zápisu z 10. zasedání RMě: 
RMě  

 projednala 

námitku starostky proti písařské chybě v zápisu z minulého jednání 
 

 schvaluje 

opravu zápisu v bodě 10/03-4) následovně: „RMě schvaluje opravu kanceláří v budově MěÚ 
OSVČ Michal Kotek, Smolné Pece 20, p. Nová Role dle předložené cenové nabídky za 
cenu 69.400,- Kč bez DPH a ukládá EO MěÚ připravit příslušné rozpočtové opatření.“  

 

 hlasování  
4 pro 
 

Usn.č. 11/04 
 

Úprava jednacího řádu RMě: 
RMě  

 projednala 

předložený návrh jednacího řádu rady města 

 
 schvaluje 

jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 11/05 -1) 

 
7. ročník festivalu Rock in Roll 

RMě  

 projednala 
předložený návrh rozpočtu festivalu a žádost organizátorů o podporu ze strany města  

 

 schvaluje 

uvedení loga města jako generálního partnera a dotaci města v rozmezí 70 – 90 tis. Kč 
z uznatelných nákladů akce po vyhodnocení akce  

 
 hlasování  

4 pro 
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Usn.č. 11/05 -2) 

 

Smlouva o dílo – auditní služby městu: 
RMě  

 projednala 

předložené nabídky na auditní služby městu – přezkoumání hospodaření města (zákonná 
povinnost města) 

 

 schvaluje 

uzavření smlouvy s dosavadním auditorem Ing. Karlem Marešem za Kč = 25000,--, nabídka byla 
nejlevnější 

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 11/05 -3) 

 

Prodej dřeva z těžby v městských lesích v roce 2015: 
RMě  

 projednala 

předložený návrh na uskutečňování prodeje dřeva v roce 2015 
 

 schvaluje 

prodej dřeva subjektům R.NEWIAK, Nejdek; Loketské městské lesy, s.r.o., Loket; REMOPOL 

s.r.o., Suchá u Nejdku; WOODROL, a.s., Nejdek; BÍLEK stavby, s.r.o., Plesná a Josef Demčák, 
Nejdek vždy na základě nejvýhodnější nabídky vyhodnocené určeným lesním hospodářem 

města.  
 

 hlasování  
4 pro 

 

 

Usn.č. 11/05 -4a) 
 

Rozdělení hosp.výsledku ZŠ Nová Role: 
RMě  

 projednala 

návrh ředitelky ZŠ na rozdělení HV za rok 2014 

 
 schvaluje 

rozdělení zlepšeného HV takto: 

- Kč 60 000,-- do Fondu odměn 
- Kč 84 550,51 do Rezervního fondu    

 
 hlasování  

3 pro 1 se zdržel 

 

 
Usn.č. 11/05 -4b) 

 
Rozdělení hosp.výsledku DDM Nová Role: 

RMě  

 projednala 

návrh ředitelky DDM na rozdělení HV za rok 2014 
 

 schvaluje 

rozdělení zlepšeného HV takto: 
- Kč 80 000,-- do Fondu odměn 

- Kč 105 648,19 do Rezervního fondu    
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 hlasování  
3 pro 1 se zdržel 

 

 
Usn.č. 11/05 -5) 

 
Rozpis rozpočtu města na jednotlivé položky: 

RMě  

 projednala 

předložený návrh rozp. města na rok 2015 na jednotlivé položky v rámci odvětvových paragrafů 
v souladu s rozpočtem schváleným ZMě na 3. zasedání dne 18. 2. 2015  

 
 schvaluje 

rozpis rozpočtu města na rok 2015 na jednotlivé položky 

  
 konstatuje 

že rozpis oprav komunikací (Příloha č. 3 schváleného rozpočtu města) bude dále předmětem 

jednání v ZMě po předložní přísl.návrhu komise ŽPVaI RMě 

 
 schvaluje 

plán kulturních akcí města pro rok 2015  

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 11/05 -6) 

 
Rozpis položkového rozpočtu na rok 2015 – výdaje JSDH: 

RMě  
 projednala 

navržené výdaje JSDH Nová Role a Mezirolí v § 5512  

 

 schvaluje 

výdaje JSDH v rámci jednotlivých položek rozpočtu; celkem Kč 430 000,-- JSDH Nová Role a Kč 
65 000,-- JSDH Mezirolí   

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 11/05 -7) 

 
Rozpis položkového rozpočtu na rok 2015 – výdaje Osadní výbory: 

RMě  
 projednala 

navržené výdaje osadních výborů Nová Role a Mezirolí v § Zastupitelstva obcí  

 

 schvaluje 

výdaje OV v rámci jednotlivých položek rozpočtu; celkem Kč 10 000,-- OV Mezirolí a Kč 7 000,-- 
OV Jimlíkov   

 
 hlasování  

4 pro 

Usn.č. 11/05 -8) 

 
Rozpis položkového rozpočtu na rok 2015 – Norobyt, s.r.o.: 

RMě  
 projednala 
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rozpis položek rozpočtu 2015 k zajištění správy majetku města  

 

 schvaluje 

rozpis položek rozpočtu 2015 k zajištění správy majetku města od městské společnosti Norobyt 
s. r. o. ve výkonu úkonů a činností dle uzavřené mandátní smlouvy pro odvětví § 3612, 3511, 

3633, 4351; celková suma Kč = 1 741 000,-- (z toho údržba majetku v tepelném hospodářství 
Kč = 300 000,-- a Bytová hospodářství sumárně Kč = 1 441 000,--)    

 

 hlasování  
4 pro 

 
Usn.č. 11/05 -9) 

 

Rozpis položkového rozpočtu na rok 2015 – Technická služba Nová Role, s.r.o.: 
RMě  

 projednala 

rozpis položek rozpočtu 2015 pro práce vykonávané Technickou službou Nová Role  

 
 schvaluje 

navržený položkový rozpis běžného rozpočtu pro práce, které bude provádět Technická služba 

Nová Role s. r. o. v roce 2015; celková suma Kč = 11 870 000,-- (komunální silnice – údržba, 
opravy dle přílohy č.3 rozpočtu města, veř.ovětlení, pohřebnictví, veřejná zeleň, sběr a svoz 

kom.odpadu, uložení odpadu na skládce)   

 
 hlasování  

4 pro 
 

Usn.č. 11/05 -10) 

 

Nabídky investičního úvěru pro financování projektu Páteřní komunikace Mezirolí: 
RMě  

 bere na vědomí 

předložené nabídky Komerční banky, a.s., České spořitelny, a.s. a ČSOB, a.s. 
 

 doporučuje ZMě 

schválit uzavření smlouvy o úvěru s ČSOB, a.s., která předložila nabídku s nejnižší nabízenou 
cenou  

 
 hlasování  

4 pro 
 

Usn.č. 11/05 -11) 
 

Žádost o příspěvek družstvu Mladých hasičů (MH) SDH Mezirolí: 

RMě  
 projednala 

žádost trenéra družstva MH Mezirolí a výsledky družstev MH Mezirolí v Krajské lize MH 

v požárním sportu  
 

 schvaluje 

nákup 20 ks dresů pro členy MH za cenu Kč = 11 000,-- jako ocenění jejich loňských výsledků a 

vítězství v Krajské lize   
 

 hlasování  
4 pro 
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Usn.č. 11/06 -1) 

 

Žádost o nájem bytu č. 7, ul. U Plynárny č.p. 307: 
RMě  

 projednala 

předložené žádosti o nájem bytu č. 7, ul. U Plynárny 307,  
 

 souhlasí 

s přidělení nájemního bytu *******    

 
 hlasování  

3 pro 1 se zdržel 

 
Usn.č. 11/06 -2) 

 

Záměr obce – pronájem bytu č. 4 v ul. Tovární č.p. 239: 
RMě  

 ukládá 

OSA MěÚ zveřejnit záměr obce na pronájem bytu č. 4, ul. Tovární č.p. 239   

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 11/06 -3) 

 

Úklid v bytovém domě ul. Nádražní, č.p. 280: 
RMě  

 projednala 

žádost nájemníků vchodu B, bytového domu v ul. Nádražní, č.p. 280 na zajištění pravidelného 
úklidu společných prostor v tomto vchodě s tím, že nájemníci budou náklady spojené s úklidem 

hradit jako službu související s nájmem (90,-- Kč na byt.jednotku měsíčně)   

 
 schvaluje 

zajištění pravidelného týdenního úklidu a mytí oken 1x ročně úklidovou firmou TINA, Stará 

Chodovská č.p. 52, Chodov dle předložené nabídky (varianta A)    
 

 hlasování  
4 pro 

 
Usn.č. 11/06 -4) 

 

Prodloužení nájemní smlouvy k bytu č. 12 v ul. U Plynárny č.p. 310: 
RMě  

 
 schvaluje 

prodloužení smlouvy s nájemkyní ******* na další tři měsíce s tím, že pokud dojde k výpadku 

v platbách nájemného, nebude smlouva na další období prodloužena.    

 
 hlasování  

4 pro 
 

Usn.č. 11/06 -5) 
 

Úpravy v bytě č. 1, ul. Nádražní č.p. 220: 
RMě  

 projednala 

informaci NOROBYT, s.r.o. o stavu bytové jednotky č. 1 v Nádražní ul. č.p. 220, která má být 

přidělena novému nájemci   
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 schvaluje 

nákup základního vybavení a drobných oprav v bytě s tím, že celková suma za tyto úkony 

nepřesáhne 10 tis. Kč, montáž nakoupeného vybavení si bude realizovat nový nájemce 
bytu vlastními prostředky  

 
 hlasování  

4 pro 
 

 
Usn.č. 11/07 -1) 

 
Almanach k výročí povýšení Nové Role na město: 

RMě  
 bere na vědomí  

předložený návrh Almanachu   

 

 ukládá 

redakční radě Novorolského zpravodaje provést kontrolu a korekturu a zvážit výběr a uspořádání 
fotografií  

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 11/07 -2) 

Valcha 2015: 

RMě  

 schvaluje  

přípravu a pořádání kult. akce města Valcha 2015, která proběhne v termínu 23. 5. 2015   
 

 hlasování  
4 pro 

 

 

 

 
Usn.č. 11/07 -3) 

Junák – čištění lesa: 
RMě  

 souhlasí  

s přistavením 2 ks kontejnerů pro oddíl Junáku, středisko Javor – skaut Nová Role pro sběr 

odpadků v přírodě, náklady na přistavění, odvoz kontejnerů a na uskladnění na skládce odpadů 
bude hradit město     

 
 hlasování  

4 pro 

 

Usn.č. 11/07 -4) 
 

Stavění májky 30.4.2015: 
RMě  

 projednala  

plán příprav na akci „Stavění Májky 2015“ a předložený program akce  
 

 schvaluje 

pořádání akce v termínu 30. 4. 2015 dle předloženého programu, plánovaný rozpočet činí 15 tis. 
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Kč 
 

 souhlasí 
se zajištěním cateringu akce organizacemi Simona Nekysová Lidový dům Nová Role a Jan 
Pavlíček Bar Bernard Nová Role 

 
 stanovuje 

smluvní cenu za krátkodobý pronájem prodejního místa na této akci na 500,-- Kč za místo 

 

 hlasování  
4 pro 

 

Usn.č. 11/07 -5) 
 

Smlouva u výpůjčce části pozemku p.p.č 1545/3: 
RMě  

 schvaluje 

uzavření Smlouvy o výpůjčce části pozemků pro stavbu „Nová Role, ulice Chodovská a Školní – 

přechody pro chodce“ mezi KSÚS KK, přísp. organizace a městem Nová Role 
 

 hlasování  
4 pro 

 
Usn.č. 11/07 -6) 

 

Smlouva o budoucí smlouvě – zřízení služebnosti pro stavbu „11010-052240 TM_BTA_Karlovy 
Vary_KVYNR_OK“ k části p.p.č. 1026, 1057/1, 1079, 1093/3 a 1093/4: 

RMě  
 projednala  

předloženou žádost společnosti O2 Czech Republic, a.s. a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

služebnosti ke stavbě (věcné břemeno)  
 

 schvaluje 

uzavření této Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi městem a společností O2 

Czech Republic, a.s. za jednorázovou náhradu ve výši 34.384,- Kč bez DPH.  
 

 hlasování  
4 pro 

 
Usn.č. 11/07 -7) 

 

SIM karta k fotopasti : 
RMě  

 projednala  

předložený návrh  
 

 schvaluje 

pořízení SIM karty s datovým přenosem v ceně 218,-- Kč/měsíc, SIM bude využita pro přenos 
dat z fotopasti provozované pro město Policií ČR 

 

 hlasování  
4 pro 

 

 

Jitka Pokorná, v.r.                                      Jan Lichnovský, v.r. 

          starostka města                               místostarosta města 
 
 


