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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 15. zasedání konaného dne 20. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli 

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

Usn.č. 15/02 – 1) 
 

Rozpočtové opatření č. 10/2015 : 

RMě  
 se seznámila 

s předloženými podklady 

 
 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 10/2015 na Kč 65 000,- 

- neinvestiční dotace na činnost knihovny    o Kč 65 000,- 

 
 hlasování  

3 pro 

 
Usn.č. 15/02 – 2)  

 
Rozpočtové opatření č. 11/2015: 

RMě  

 se seznámila a bere na vědomí 

změněnu způsobu evidence rozvojových plánů a projektů z původně nehmotného investičního 
majetku na služby 

 
 doporučuje ZMě schválit  

rozpočtové opatření č. 11/2015 na Kč 157 000,-- 

- převod prostředků mezi kapitálovou a běžnou částí rozpočtu o Kč 157 000,--         

 
 hlasování  

3 pro 

 
Usn.č. 15/02 – 3) 

 
Rozpočtové opatření č. 12/2015: 

RMě  

 projednala 

podklady k financování investiční akce Páteřní komunikace Mezirolí 
 

 doporučuje ZMě schválit 

rozpočtové opatření č. 12/2015 
čerpání investičního úvěru ČSOB    o Kč 33 653 719,30        

(navýšení rozpočtu příjmů běžného roku z cizích zdrojů) 

zapojení Fondu páteřní komunikace Mezirolí   o Kč 12 000 000,-- 
(navýšení rozpočtu příjmů běžného roku z vlastních zdrojů) 

zvyšují se kapitálové výdaje – NR-    o Kč 45 653 719,30  
 

 hlasování  
3 pro 

 

 

Usn.č. 15/02 – 4) 
 

Celoroční hospodaření města:  
RMě  

 projednala   

předložené podklady k hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 
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 doporučuje ZMě schválit 

závěrečný účet města v předloženém znění   

 
 hlasování  

3 pro 

 
 

Usn.č. 15/02 – 5) 

 
Účetní závěrky za rok 2014 příspěvkových organizací města: 

RMě  
 projednala 

předložené účetní závěrky za rok 2014 (v rozsahu výkazů výsledovka, rozvaha, přílohy) 

 
 schvaluje 

na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdější předpisů, § 4 odst. 8 písm. w) 

svým příspěvkovým organizacím 
o Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary 
o Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234 
o Mateřská škola Nová Role, Mezirolí 67 
o Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary 

předložené účetní závěrky za rok 2014  
 

 hlasování  
4 pro (počet hlasujících se zvýšil o přivšího člena rady) 

 
 

Usn.č. 15/02 – 6)  
 

Smlouvy na zvýhodněné odběry elektrické energie a plynu:  

RMě 
 projednala 

nabídky distribučních společností na dodávky zemního plynu a elektrické energie 

 
 schvaluje  

uzavření smlouvy na zvýhodněný odběr elektrické energie pro město Nová Role a jeho 

příspěvkové organizace se společností ČEZ Prodej, s.r.o. IČ 27232433, Duhová 1/425, Praha 

4 140 53, dle předložené nabídky č. 14019760 
 

 schvaluje 

uzavření smlouvy na zvýhodněný odběr plynu pro město Nová Role a jeho příspěvkové 
organizace se společností Karlovarská plynárenská s.r.o., IČ 29120951, Jenišov 68, Karlovy Vary 

360 01, dle předložené nabídky. 
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 15/03 – 1)  
 

Zakázky města – zhotovitel díla „Páteřní komunikace Mezirolí“: 

RMě 
 

 projednala 

aktuální situaci v plnění zakázky a 
 

revokuje své usnesení č. 13/04 – 2b, 2c, 2d) ze dne 22. 4. 2015 takto: 
RMě: 
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 schvaluje v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nejvhodnější nabídky na plnění 

veřejné zakázky uchazeče FIRESTA - Fišer, rekonstrukce stavby, a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno, 
IČ 25317628 s nejnižší nabídkovou cenou 45.653.719,30 Kč včetně DPH. V případě, že vítězný 

uchazeč odmítne uzavřít Smlouvu o dílo, bude zadavatel Město Nová Role postupovat dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, kdy může uzavřít Smlouvu o dílo 
s uchazečem, který je další v pořadí, a to se „Společností Nová Role Mezirolí“, Colas, a.s, divize 

Silničního stavitelství oblast Západ, Sedlecká 271/30, 360 10 Karlovy Vary, IČ 26177005, s 
nabídkovou cenou 51.848.252,11 Kč včetně DPH, 

 
 ukládá starostce města bezodkladně v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o 

veřejných zakázkách uzavřít s vybraným uchazečem nebo s uchazečem druhým v pořadí, 

příslušnou smlouvu o dílo na realizaci akce, 

 
 pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězem nebo s druhým v pořadí k výše uvedené 

veřejné zakázce 

 
 hlasování  

4 pro 

 

Usn.č. 15/03 – 2) 

 

Technický dozor investora na veřejnou zakázku „Páteřní komunikace Mezirolí“:  

RMě 
 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na TDI 

 
 schvaluje  

uzavření příkazní smlouvy na zajištění výkonu technického dozoru na výše uvedenou stavbu 

města s Ing. Romanem Havlanem, Dolní Žďár č. p. 31, Ostrov nad Ohří, PSČ 363 01, IČ 

72256583, za předloženou nabídkovou cenu 470.690,00 Kč včetně DPH 
 

 ukládá 

starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušnou příkazní smlouvu na TDI 
 

 pověřuje 
starostku podpisem příkazní smlouvy na TDI s vítězem poptávkového řízení 

 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 15/03 – 3) 
 

Stavební práce pro zřízení základní umělecké školy v Nové Roli:  

RMě 
 bere na vědomí 

výsledek jednání hodnotící komise ze dne 13. 5. 2015 

 
 schvaluje  

výběr nejvhodnější nabídky od společnosti STAVSO s.r.o., IČ 29156009 s nabídkovou cenou Kč 

= 9.440.318,98  
 

 ukládá 

starostce města uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na realizaci zakázky 

 
 pověřuje 

starostku podpisem smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky 
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 hlasování  
4 pro 

 

 
Usn.č. 15/03 – 4) 

 
Oprava basketbalového koše a plochy pod ním:  

RMě 

 se seznámila 

s nabídkami jednotlivých oslovených subjektů  
 

 schvaluje  

opravu basketbalového koše u parkoviště vedle TIC a zadání této zakázky malého rozsahu p. 
Janu Rákošovi, IČ 64193861, Nová Role, Svobodova 198 za cenu díla Kč = 4000,-   

 
 hlasování  

4 pro 

 

Usn.č. 15/04 – 1) 
 

Jednání v působnosti valné hromady s.r.o. se 100 % účastí města: 
RMě, v působnosti Valné hromady obchodní korporace Norobyt s.r.o., 

  

 se seznámila  

s rozborem hospodaření společnosti Norobyt, s.r.o. 
 

 schvaluje  

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

 souhlasí  

s rozdělením zisku společnosti Norobyt, s.r.o. dle návrhu jednatele 
 

 hlasování  
4 pro 

 

 

 

Usn.č. 15/05 – 1) 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:  

RMě 
 projednala 

předložené podklady 

 
 schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 

právu provést stavbu č. EP-12-0009955/VB/001 na stavbu Nová Role, KV, pč. 1106, ČZS N. Role, 

kNN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a to zřízení, 
umístění a provozování, údržbu a opravy součástí distribuční soustavy na p.p.č. 1556/1 v k.ú. 

Nová Role 
 

 hlasování  
4 pro 

 

 

Usn.č. 15/05 – 2) 
 

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:  
RMě 
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 projednala 

předložené podklady 

 

 schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o 
právu provést stavbu č. EP-12-0002490/VB/001na stavbu Nová Role, pč. 1101/6, Město N. Role, 

kNN ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, a to zřízení, 
umístění a provozování, údržbu a opravy součástí distribuční soustavy na p.p.č. 316, 1101/6 

v k.ú. Nová Role 
 
 hlasování  

4 pro  
 

 

Usn.č. 15/05 – 3) 

 
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene:  

RMě 

 projednala 

předložené podklady 
 

 schvaluje  

uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1008C1529 na stavbu 
vodovodního řadu PE 100 De90 v rámci akce „Zahrádkářská kolonie – Nová Role – p.p.č. 827“ ve 

prospěch České republiky – Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 

Praha 3. Předpokládaný rozsah věcného břemene činí 4,5 m délkových. 
 

 hlasování  
4 pro 
 

 

Usn.č. 15/05 – 4) 

 
Záměr obce na prodej pozemku:  

RMě 
 projednala 

předložené podklady 

 
 ukládá  

OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti *******, zveřejnit záměr obce na prodej 

části pozemku p. p. č. 665/1 o celkové výměře 230 m2 v k. ú. Jimlíkov, obec nová Role. Záměr 

na prodej pozemku bude vyvěšen po dodání návrhu geometrického plánu. 
 

 hlasování  
4 pro 
 

 
 

Usn.č. 15/05 – 5) 

 

Zápis z jednání Komise pro kulturu, školství a sport:  
RMě 

 bere na vědomí 

zápis z jednání komise dne 14. 5. 2015 
 

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

            starostka města     místostarosta města 
 


