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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 12. zasedání konaného dne 8. 4. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli 

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

Usn.č. 12/02 – 1) 
 

Pojištění odpovědnosti města: 

RMě  
 projednala 

nabídku o rozšíření pojištění odpovědnosti města o odpovědnost z nesprávných rozhodnutí 

zastupitelů  
 

 schvaluje 

rozšíření pojištění odpovědnosti města o odpovědnost z nesprávných rozhodnutí zastupitelů 

(limit pojistného plnění 5 mil. Kč – u záležitostí dotací z EU výluka na 0,5 mil., nárůst ceny 
pojištění o 3 tis. ročně) 

 
 hlasování  

5 pro 

 
Usn.č. 12/02 – 2)  

 

Hosp. výsledek MŠ Nová Role: 
RMě  

 projednala 

zprávu ředitelky MŠ Mezirolí vč. hosp. výsledku organizace  
 

 schvaluje 

rozdělení HV takto: Kč 6 150,50 do Rezervního fondu, Kč 1 537,51 do Fondu odměn 

 
 hlasování  

5 pro 

 
Usn.č. 12/02 – 3) 

 
Splátkový kalendář dlužníka: 

RMě  

 projednala 

předloženou žádost dlužníka ******* o splátkový kalendář 
 

 doporučuje 

zastupitelstvu města dohodu o splátkách se splátkami v navrhované výši 1000,- Kč schválit 
 

 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 12/02 – 4) 
 

Prodej mimo dražbu pozemků v lokalitě Lofida – Mezirolí:  
RMě  

 projednala 

informaci insolventního správce o zahájení prodeje mimo dražbu komunikací v uvedené lokalitě 

 
 bere tuto informaci na vědomí 

 

 doporučuje 

zastupitelstvu města tuto záležitost na nejbližším zasedání projednat 
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 avšak nedoporučuje 

předkládat insolvenčnímu správci žádnou nabídku na koupi těchto pozemků  

 

 hlasování  
5 pro 

 

 
Usn.č. 12/02 – 5) 

 

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

 projednala 

předložený návrh správce lesů o rozšíření počtu odběratelů 
 

 schvaluje 

uskutečňování prodeje dalšímu odběrateli, p. Petru Gösslovi, Stříbrná 407, IČ 42811198 
 

 hlasování  
5 pro 

 
Usn.č. 12/02 – 6)  

 
Příloha č. 3 k rozpočtu města na rok 2015 – opravy komunikací a chodníků: 

RMě  

 projednala 

předloženou aktualizovanou verzi Přílohy č. 3  
 

 souhlasí  

s aktualizovaným zněním Přílohy č. 3 k rozpočtu města na rok 2015 – opravy místních 
komunikací města Nová Role   

 
 doporučuje 

zastupitelstvu města schválit tuto přílohu v předložené variantě 

 

 současně doporučuje 

zastupitelstvu města schválit tuto přílohu jako ukazatel kde bude závazná pouze celková 
suma plánovaných prostředků, avšak jednotlivé položky bude možné operativně 
v případě potřeby měnit 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 12/03 – 1) 
 

Záměr obce na pacht pozemku : 

RMě  
 

 schvaluje 

záměr obce na pacht pozemku p.p.č. 1009/3 o výměře 257 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová 
Role, v lokalitě v ulici Pod Plynárnou    

 

 ukládá EO MěÚ Nová Role 

po uplynutí doby pro zveřejnění uzavřít pachtovní smlouvu 
 

 hlasování  
5 pro 
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Usn.č. 12/04 

 

Jednání v působnosti valné hromady s.r.o. se 100 % účastí města – Technická služba 
Nová Role, s.r.o.: 
RMě  

 se seznámila 

s předloženými materiály, které se týkají hospodaření a hospodářského výsledku TSNR, s.r.o.  

 
 schvaluje 

hospodářský výsledek společnosti TSNR, s.r.o. za rok 2014 

 
 souhlasí 

s rozdělením zisku společnosti TSNR, s.r.o. za rok 2014, dle návrhu předloženého jednatelem 

společnosti ve všech jeho bodech 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 12/05 – 1)  
 

Dotace MV ČR na rozšíření městského kamerového dohlížecího systému: 

RMě  
 bere na vědomí 

zprávu OSA o neposkytnutí státní účelové dotace na rozšíření MKDS  

 
 hlasování  

5 pro 

 

 
Usn.č. 12/05 – 2) 

 
Opravy v bytech č. 20 a 22 v ulici Nádražní č.p. 291: 

RMě  
 projednala 

informace jednatele NOROBYT, s.r.o. o stavu a možnostech řešení havarijního stavu v těchto 

bytech  

 
 ukládá  

spol. NOROBYT, s.r.o. zajištění oprav v těchto bytech   

 
 hlasování  

5 pro 

 

 
Usn.č. 12/05 – 3) 

 
Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport RMě dne 26. 3. 2015: 

RMě  
 bere na vědomí 

zápis z tohoto jednání komise  

 

 hlasování  
5 pro 

 

 
 



 4 

Usn.č. 12/05 – 4) 

 

Vnitřní předpis města – Vnitřní pravidla města pro evidenci poplatků za kácení dřevin 
rostoucích mimo les: 

RMě  
 projednala 

předložené aktualizované znění předpisu  

 

 schvaluje 

Vnitřní pravidla města Nová Role pro evidenci poplatků za kácení dřevin rostoucích 
mimo les v předloženém, aktualizovaném, znění    

 
 hlasování  

5 pro 
 

 

 

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

          starostka města                               místostarosta města 
 
 


