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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli 

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

Usn.č. 16/02 – 1) 
 

Kontrola usnesení č. 11/06 – 3): 

RMě  
 provedla kontrolu  

plnění výše uvedeného usnesení – úklid úklidovou službou ve vchodě „B“ bytového domu ul. 

Nádražní, č.p. 280 
 

 rozšiřuje 

na základě žádosti nájemníků platnost usnesení č. 11/06 – 3) ze dne 25. 3. 2015 za stejných 

podmínek i pro vchod „A“ tohoto bytového domu  
 

 hlasování  
5 pro 
 

Usn.č. 16/03 – 1)  
 

Pronájem garáže č. 6 v ul. U Plynárny č.p. 307 v Nové Roli: 

RMě  
 projednala 

po uplynutí lhůty 15 dnů pro zveřejnění záměru obce na pronájem garáže jedinou doručenou 

nabídku 
 

 schvaluje  

pronájem garáže o rozměrech 19,05m2 jedinému zájemci ********* za obvyklých cenových 

podmínek města, tj. Kč = 495,- /m2 / rok          
 

 hlasování  
4 pro (místostarosta se pro případný střet zájmů vzdal práva hlasovat) 
 

Usn.č. 16/03 – 2) 
 

Žádost o převod práv a závazků k bytu č. 6 v ul. Nádražní č. p. 291: 

RMě  
 projednala 

předloženou žádost ******** 

 
 bere na vědomí 

podanou žádost a souhlasí se zveřejněním záměru obce k této žádosti na úřední desce 

 

 hlasování  
5 pro 

 

 
Usn.č. 16/03 – 3) 

 
Žádost o koupi části pozemku p. p. č. 661/3 v k. ú. Nová Role :  

RMě  

 projednala   

předloženou žádost ******** o prodej části pozemku (48 m2) p.p.č. 661/3 v k.ú. Nová Role 
 

 ukládá 

OSA MěÚ zveřejnit záměr obce na prodej této části pozemku na úřední desce dle předložené 
žádosti   
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 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 16/04 – 1) 
 

Rekonstrukce kanceláří v MěÚ Nová Role: 

RMě  
 projednala 

stávající stav rekonstrukce kanceláří starostky města a sousedící 

 
 bere na vědomí 

neplánované vzniklé vícepráce při rekonstrukci prováděné společností Michal Kotek, Smolné Pece 

č. p. 20, IČ 67094295  
 

 schvaluje 

uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo s touto společností na částku Kč = 114.000,- bez DPH na 

úhradu těchto víceprací. Dodatek bude podepsán po schválení rozpočtového opatření 
oprávněným orgánem města (ZMě)   
 

 schvaluje 

objednávku na 3 ks dveří a obložek do kanceláří v ceně Kč = 20.269,- vč. DPH od společnosti 

Podlahové studio Tichý, IČ 11612916, Karlovy Vary – Dvory 

    
 ukládá 

EO MěÚ navrhnout rozpočtové opatření na navýšení ceny rekonstrukce    
 

 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 16/04 – 2)  

 
Revokace usnesení č. 15/02 – 3) ze dne 20. 5. 2015 (rozpočtové opatření č. 12/2015):  

RMě 
 projednala 

aktuální stav veřejné zakázky na zhotovení Páteřní komunikace Mezirolí 

 

revokuje své usnesení č. 15/02 – 3) ze dne 20. 5. 2015 takto:  
 RMě doporučuje ZMě  

schválit rozpočtové opatření č. 12/2015  

čerpání investičního úvěru ČSOB    o Kč 39 848 252,11        
(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 51 848 252, 11 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 16/04 – 3)  

 
Rozpočtové opatření č. 13/2015: 

RMě 
 

 se seznámila 

s informací o propadnutí bankovní záruky ve výši 500 tis., kterou složila na běžný účet města 
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společnost FIRESTA - Fišer, rekonstrukce stavby, a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ 25317628 

jako vítězný uchazeč o veřejnou zakázku „páteřní komunikace Mezirolí“. Tato společnost 

následně od smlouvy odstoupila a peněžní záruka propadla ve prospěch města. 
 

 doporučuje ZMě schválit  

rozpočtové opatření č. 13/2015 
zvýšení běžných příjmů – propadlá bankovní jistota     o Kč 500 000,- 

(navýšení příjmů z cizích zdrojů – propadlá bank. záruka od společnosti FIRESTA) 

zvýšení běžných výdajů – oprava střechy budovy úřadu (90m2)  o Kč 50 000,- 
zvýšení kapitálových výdajů – rekonstrukce kanceláří starostky města o Kč 183 000,-  

zvýšení běžných nespecifikovaných rezerv rozpočtu     o Kč 267 000,-  
 

 hlasování  
5 pro 

 

Usn.č. 16/04 – 4) 

 
Podpora dětského big bandu Panteříci:  

RMě 

 projednala 

žádost vedoucí orchestru o podporu 
 

 schvaluje  

úhradu autobusové dopravy dětského big bandu Panteříci z Nové Role do Děčína a zpět (účast 
na hudební soutěži) dne 19. 6. 2015 v částce Kč = 10 000,- vč. DPH 
 

 hlasování  
5 pro 

 

 
Usn.č. 16/04 – 5) 

 
Finanční záloha na pořádání festivalu Rock iN Roll :  

RMě 

 projednala 

žádost pořadatelů festivalu o poskytnutí finanční zálohy 
 

 schvaluje  

poskytnutí zálohy na investiční neúčelovou dotaci na pořádání rockového festivalu v Nové Roli na 
pláži u rybníka 25. 7. 2015 pod názvem Rock iN Roll, zastoupený ******** ve výši 10% 

předpokládaných celkových nákladů akce, tj. Kč=30 000,-.   
 

 ukládá 

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

 
 hlasování  

4 pro, 1 se zdržel 

 
 

Usn.č. 16/04 – 6) 

 
Účelová investiční dotace pro TJ Nová Role:  

RMě 
 doporučuje ZMě schválit  

poskytnutí investiční dotace v roce 2015 na dokončení malého sálu pro oddíl ASPV působící pod 

TJ Nová Role, IČ 47696001 v souladu se schváleným rozpočtem města, Zásadami pro 

přidělování dotací z rozpočtu města a usn. RMě č. 13/02-8) ve výši max. Kč =1 000 000,-   
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 hlasování  
5 pro 

 

Usn.č. 16/04 – 7) 
 

Zrušení Fondu Páteřní komunikace Mezirolí: 
RMě   

 doporučuje ZMě schválit  

zrušení Fondu Páteřní komunikace Mezirolí, schváleného ZMě dne 23. 10. 2013 usn. 21/04-2) 

z důvodu naplnění pravidel čerpání fondu a to stavbou komunikace v Mezirolí v roce 2015 
 

 hlasování  
5 pro 

 

 

 
Usn.č. 16/05 – 1) 

 

Činnost města ve sdruženích obcí:  
RMě 

 projednala 

členství města ve Sdružení obcí Krušné hory západ 
 

 doporučuje ZMě schválit  

ukončení činnosti města v tomto sdružení ke konci roku 2015 a to vzhledem ke členství města 

v nově vzniklém sdružení MAS Krušné hory v letošním roce  
 

 hlasování  
5 pro 

 

 

Usn.č. 16/06 – 1) 
 

Aktuální stav investičních akcí města – zpráva referenta investic OSA:  
RMě 

 projednala 

předložené zprávu o stavu investičních akcí města 
 

 doporučuje ZMě  

vzít zprávu na vědomí 
 
 hlasování  

5 pro  
 

 

Usn.č. 16/06 – 2) 

 

Investiční akce v ulici Na Bouchalce:  
RMě 

 bere na vědomí  

aktuální stav této investiční akce 
 

 schvaluje  

zhotovení zábradlí kolem komunikace v souladu s platnými normami 
 

 ukládá  

EO MěÚ navrhnout způsob financování, vč. případného návrhu rozpočtového opatření 

 
 hlasování  
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5 pro 
 

 

Usn.č. 16/07 – 1) 
 

Jednání Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci:  
RMě 

 bere na vědomí  

zápis komise z jejího jednání dne 4. 5. 2015 

 
 ukládá  

starostce města ve spolupráci s OSA MěÚ zajistit alespoň tři nabídky dodavatelů sociálních služeb 

pro zvažovanou změnu poskytovatele pečovatelské služby v Nové Roli od 1. 1 . 2016 
 

 hlasování  
5 pro 
 

 
 

Usn.č. 16/07 – 2) 

 

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

 bere na vědomí 

zápis z jednání komise dne 27. 5. 2015 
 

 hlasování  
5 pro 

 
 

 
Usn.č. 16/06 – 2) 

 

Plán prevence kriminality 2013 – 2015 – městský kamerový dohlížecí systém:  
RMě 

 projednala  

návrh na nákup kamer v souladu s Plánem prevence kriminality 2013 – 2015 
 

 schvaluje  

v souladu s tímto plánem nákup dvou kusů osobních kamer Cel-Tec PD77R, jednoho kusu os. 
kamery Cel-Tec S3000 a jednoho kusu termokamery Flir C2. Kamery budou v majetku města a 

budou zapůjčeny PČR. 
 
 hlasování  

5 pro 

 
 

 

 

          Jitka Pokorná, v.r.    Jan Lichnovský, v.r. 
            starostka města    místostarosta města 

 


