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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 21. zasedání konaného dne 5. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 21/02 – 1) 

 

Záměr prodeje pozemků p. č. 1704/1 o výměře 16 m2 a p. p. č. 1711/3 o výměře 129 m2 v k. ú. 
Nová Role: 

RMě  
 projednala  

žádost *******o prodej pozemků p. č. 1704/1 o výměře 16 m2 a p. p. č. 1711/3 o výměře 129 

m2 v nájemním vztahu žadatele  

 
 ukládá 

OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků 

 
 doporučuje 

schválit ZMě prodej pozemků žadateli a současně  

 
 doporučuje 

provést zápočet přeplatku na nájemném k pozemkům proti kupní ceně pozemků  

 

 hlasování  
4 pro 
 

Usn.č. 21/02 – 2)  
 

Převod nájemního práva plynoucího ze smlouvy o nájmu bytu: 

RMě  
 projednala 

žádost nájemce bytu č. 1 ul. U Plynárny č. p. 310 na druhou osobu trvale hlášenou v tomto bytě 

a byt užívající (dosavadní nájemce se chce z bytu odhlásit a odstěhovat) 
 

 schvaluje 

převod nájemního práva na ******* dle předložené žádosti  
 

 hlasování  
4 pro  

 
 

 
 

Usn.č. 21/02 – 3) 

 
Pronájem bytů v Domě s pečovatelskou službou v Nádražní ulici č. p. 254: 

RMě  
 projednala 

předložené žádosti o pronájem bytů v DPS 

 
 schvaluje  

pronájem bytu č. 11 pro *******, bytu č. 22 pro ******* a bytu č. 23 pro ******* 

 

 ukládá 

Norobyt s. r. o. organizačně zajistit pronájem dle obvyklých podmínek města  
 

 hlasování  
4 pro 
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Usn.č. 21/03 – 1) 
 

Žádosti o splátkový kalendář za vyúčtování služeb souvisejících s užíváním bytu za rok 2014: 
RMě  

 projednala 

předložené žádosti o možnosti úhrady vyúčtování za služby spojené s užíváním bytu za rok 2014 

formou splátek 
 

 schvaluje 

splátkový kalendář ve výši 1500,- Kč / měs. pro ******* za úhradu služeb spojených s užíváním 
bytu č. 32 v ul. Nádražní, č. p. 254 (DPS), splátkový kalendář ve výši 2000,- Kč/měs. pro 

******* za úhradu služeb spojených s užíváním bytu č. 15 v ul. Nádražní, č. p. 254 (DPS) a 
splátkový kalendář ve výši 450,- Kč/měs. pro ******* za úhradu služeb spojených s užíváním 

bytu č. 6 v ul. Tovární, č. p. 239 (ubytovna). Všechny splátky budou nastaveny tak, že poslední 

splátka dluhu proběhne nejpozději v prosinci roku 2015 
 

 hlasování  
4 pro 

 

Usn.č. 21/03 – 2) 

 
Rozpočtová opatření 

RMě  
 projednala 

návrhy na jednotlivá rozpočtová opatření (RO) 

 
 schvaluje 

RO č. 15/2015 na 50.000,- Kč 

 snižují se běžné výdaje – materiál kultura o 50.000,- Kč 

 zvyšují se běžné výdaje – kultura  
  DPP kultura (kapely)  o 15.000,- Kč 

   ostatní služby   o 25.000,- Kč 
  dárk. balíčky živ.jubilea o 10.000,- Kč  

 

RO č. 16/2015 na 40.000,- Kč 
 snižují se běžné výdaje – příspěvek na činnost spolků  o 40.000,- Kč 

 zvyšují se běžné výdaje – kultura služby   o 40.000,- Kč 
 

RO č. 17/2015 na 200.000,- Kč 
 zvyšují se běžné příjmy – dary do Charit. fondu města  o 200.000,- Kč 

 zvyšují se běžné výdaje – dary z Charit. fondu města  o 200.000,- Kč  

 
RO č. 18/2015 na 38.150,- Kč 

 zvyšují se běžné příjmy – dotace od KÚKK pro ZŠ NR  o 38.150,- Kč 
zvyšují se běžné výdaje – převod dotace na ZŠ NR (účelová nerv.dotace od KÚKK, projekt 

Naše školní třída)     o 38.150,- Kč  

 
RO č. 19/2015 na 233.787,- Kč 

 zvyšují se běžné příjmy – nerv.dotace ze SR pro ZŠ NR 
  85% podíl ESF   o 198.718,95 Kč 

  15% podíl SR  o   35.068,05 Kč 

zvyšují se běžné výdaje – převod dotace na ZŠ NR (účelová neiv. dotace ze SR Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost) o 233.787,- Kč  

 
RO č. 20/2015 na 100.000,- Kč 

 snižují se běžné příjmy – rezerva o 100.000,- Kč 
 zvyšují se běžné výdaje – nákup DDHIM  
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  položka 5137 (úřad)     o 50.000,- Kč 

   položka 5137(starostka, místostarosta)   o 50.000,- Kč 

 
 doporučuje 

ZMě schválit RO 21/2015 na 10.000.000,- Kč (zapojení fondu města Přivaděč tepla Vřesová – 

navýšení rozpočtu příjmů běžného roku z vlastních zdrojů bezúročnou půjčkou z fondu města 
„Vřesovod“)   

  

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 21/04 – 1)  

 
Žádost o kontejner pro Junák – skaut Nová Role:  

RMě 

 projednala 

žádost oddílu Junáku střediska Javor – skaut Nová Role na přistavění 1 ks kontejneru na den 5. 
9. 2015 za účelem vyklizení bývalé klubovny Junáku 

 
 schvaluje 

přistavění kontejneru a jeho odvoz na skládku na náklady města 

 

 hlasování  
4 pro 

 

 
Usn.č. 21/04 – 2)  

 
Zaměstnanecký poměr s městem Nová Role mimo organizační členění MěÚ:  

RMě 

 projednala 

návrh na uzavření smlouvy o pracovním poměru s lesníkem v rámci VHČ Lesní správa města 
Nová Role (dosud byla uzavírána DPČ) 

 
 schvaluje 

přijmout do hlavního pracovního poměru ******** jako zaměstnance na funkci Lesní města.  

 

 hlasování  
4 pro 
 

 
Usn.č. 21/04 – 3)  

 
Spolupráce s JK Pegas Děpoltovice v rámci Letních slavností Děpoltovice:  

RMě 

 projednala 

nabídku na spolupráci na znovuobnovených Letních slavnostech Děpoltovice 
 

 bere na vědomí 

žádost JK Pegas Děpoltovice o poskytnutí dotace na organizaci Letních slavností, dle Zásad 
města je možné případnou dotaci poskytnout až po skončení a vyhodnocení akce, předložení 

nákladů apod. Město zapůjčí na tyto slavnosti party stan, zvukovou aparaturu, zajistí a proplatí 

DJ a stanoviště ČČK. JK Pegas Děpoltovice recipročně poskytne zdarma na Michalskou pouť 
v Nové Roli 12. 9. 2015 koně na projížďku pro děti jako doprovodný program    

 
 hlasování  

4 pro 
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Usn.č. 21/04 – 4)  

 
Spolupráce spolku Červení panteři se ZUŠ a městem Nová Role:  

RMě 
 bere na vědomí  

informaci, že sídlo spolku Červení Panteři je v budově města od doby založení spolku. Budovu 

města v Nádražní ulici č. p. 89 má v pronájmu Základní umělecká škola Nová Role, adresa sídlo 

Nádražní 89, 362 25 Nová Role (příspěvková organizace kraje), ředitelka školy je současně 
kapelnice Big bandu Červení Panteři a činnost hudebníků je úzce koordinována a provázána mezi 

členy Big bandu a žáky základní umělecké školy. Komplexní právní narovnání vztahů bude 
řešeno po přestěhování základní umělecké školy do nově zrekonstruovaných prostor. 

 
 hlasování  

4 pro  

 

 
Usn.č. 21/04 – 5)  

 
Dodatek k Dohodě o narovnání mezi městem Nová Role a obcí Smolné Pece:  

RMě 

 projednala 

dopis starostky obce Smolné Pece s informací o končícím termínu platnosti Dohody o narovnání 
mezi oběma obcemi z počátku roku 2015, která se týká provozu veřejného osvětlení v k. ú. Nová 

Role v těsné blízkosti obce Smolné Pece   
 

 schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1. s obcí Smolné Pece s prodloužením termínu platnosti Dohody do 30. 9. 
2015 

 

 hlasování  
4 pro  
 

 
Usn.č. 21/04 – 6)  

 

Koupě elektrorozvaděče pro potřeby města:  
RMě 

 projednala 

informaci místostarosty a podklady k možnosti využití elektrorozvaděče městem Nová Role, 
zejména při pořádání kulturních akcí města 

 
 schvaluje 

pořízení elektrorozvaděče v celkové částce Kč =20 000,-- včetně DPH se zásuvkou 230V 5x, 

400V 32A 2x a 400 V 63A 1x s jištěním 5x jednopólový jistič, 2x třípólový jistič 32A a 1x třípólový 

jistič 63A pro potřeby města na kulturní akce dle předložené nabídky zpracované jednatelem 
Technických služeb Nová Role spol. s r. o. 

 
 hlasování  

4 pro          

 
Usn.č. 21/04 – 7)  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – „Rerkonstrukce bytu v budově zbrojnice“:  
RMě 

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení pro tuto veřejnou zakázku 

 



 5 

 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče JML stavební 

s.r.o., Bendlova 572, Sokolov 356 01, IČ 26412314, s nabídkovou cenou Kč =177 139,-- včetně 

DPH 
 

 ukládá 

starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo 
 

 hlasování  
4 pro 

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

            starostka města     místostarosta města 
 


