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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 25. zasedání konaného dne 9. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 25/02 – 1) 

 

Příspěvek na asistenta pedagoga MŠ Mezirolí: 
RMě  

 projednala 

žádost ředitelky MŠ Mezirolí o navýšení příspěvku na činnost v r. 2015 o částku 23 tis. Kč na 
asistenta pedagoga MŠ pro integraci dětí se zdravotním postižením z důvodu změny metodiky 

KÚKK v průběhu roku 

 
 bere  

žádost na vědomí  

 
 ukládá  

EO MěÚ navrhnout příslušné rozpočtové opatření 

 
 hlasování  

5 pro 

 

Usn.č. 25/02 – 2)  
 

Výsledek finanční kontroly ZŠ Nová Role: 
RMě  

 bere na vědomí  

Protokol o finanční kontrole v příspěvkové organizaci města ZŠ Nová Role  

 
 konstatuje 

že z důvodu nedodržení závazných nákladových ukazatelů organizací bude ředitelka krácena na 

osobní odměně ke mzdě za rok 2015 
 

 hlasování  
5 pro 
 

 

Usn.č. 25/03 – 1) 
 

Pacht pozemku – zahrada v zahrádkářské kolonii U Plynárny: 
RMě  

 bere na vědomí  

oznámení pachtýře o ukončení pachtovní smlouvy k pozemku p. č. 867/51 o výměře 262m2 

(zahrada v zahrádkářské kolonii U Plynárny) ke dni 30. 9. 2015  
 

 ukládá  

EO MěÚ zveřejnit záměr obce na pacht pozemku 867/51 
 

 hlasování  
5 pro 
 

 

Usn.č. 25/03 – 2) 
 

Záměr na prodej pozemku p. p. č. 191/34 k. ú. Jimlíkov: 
RMě  

 projednala  
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žádost ******** o koupi pozemku p. p. č. 191/34 o výměře 1682m2 v k. ú. Jimlíkov, Nová Role 

 

 ukládá 

OSA MěÚ zveřejnit záměr prodeje vč. podmínek prodeje na úřední desce města 
 

 hlasování  
5 pro 

 

Usn.č. 25/03 – 3) 

 
Záměr na prodej částí pozemků p. p. č. 1517/1 a 1517/4  k. ú. Nová Role: 

RMě  
 projednala  

žádost ******** o koupi části pozemku p. p. č. 1517/1 o výměře přibližně 9m2  a části pozemku 

p. p. č. 1517/4 o výměře přibližně 19m2 v k. ú. Nová Role 
 

 ukládá 

OSA MěÚ zveřejnit záměr prodeje na úřední desce města 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 25/03 – 4) 

 
Záměr pronájmu garáže č. 104, U Plynárny 310, Nová Role: 

RMě  
 ukládá 

OSA MěÚ zveřejnit na úřední desce města záměr pronájmu garáže č. 104 o výměře 18,82m2 

v ulici U Plynárny č. p. 310, Nová Role za obvyklých podmínek města 
 

 hlasování  
5 pro 

 
Usn.č. 25/04 – 1)  

 
Jednání Komise pro školství, kulturu a sport : 

RMě  

 bere na vědomí 

zápis z jednání komise dne 27. 8. 2015 
 

 hlasování  
5 pro 

 

 
Usn.č. 25/04 – 2) 

 
Dance Party: 
RMě  

 bere na vědomí 

oznámení o pořádání akce Dance Party v sobotu 14. 11. 2015 od 20.00 do 04.00 hod 
 

 schvaluje 

zapůjčení sálu Kulturního domu organizátorům na tuto akci zdarma (organizátoři si zajistí 

přípravu sálu vč. úklidu po rekonstrukci a následný úklid po akci) 
 

 hlasování  
5 pro 
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Usn.č. 25/04 – 3) 

 
Vánoční bazar: 

RMě  
 souhlasí 

pořádáním dobročinné akce Vánoční bazar na 1. Adventní víkend v sále Kulturního domu v Nové 

Roli.  

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 25/04 – 4) 
 

Živý Betlém: 

RMě  
 souhlasí 

s pořádáním akce Živý Betlém v sobotu 14. 12. 2015 na prostranství u kostela sv. Michaela 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 25/04 – 5) 
 

Zábavný pořad Na stojáka: 
RMě  

 souhlasí 

s konáním akce stand-up comedy „Na stojáka“ dne 19. 10. 2015 v sále Kulturního domu 
 

 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 25/04 – 6) 
 

Kulturní akce města na rok 2016: 

RMě  
 schvaluje 

konání kulturních akcí města Nová Role v roce 2016 takto: 

03. 01. – Novoroční koncert  

06. 01. – Zhasnutí Vánočního stromu a Novoroční after ohňostroj  
23. 01. – Ples města 

20. 02. – Ples sportovců 
27. 02. – Dětský maškarní ples 

17. 03. – Divadelní představení  
30. 04. – Stavění Májky a pálení čarodějnic 

21. 05. – Valcha a Hry bez hranice aneb knihovnice dětem 

28. 05. – Kácení Májky a dětský den, Pohádkový les 
24. 06. – 26. 06. – akce napříč všemi částmi města Jimlíkov, Mezirolí, N. Role 

17. 09. – Michalská pouť 
11. 10. – Divadelní představení 

25. 11. – Rozsvěcení stromu, adventní trhy 

27. 11., 04. 12., 11. 12. a 18. 12. – Adventní koncerty v kostele sv. Michaela 
 

 hlasování  
5 pro 
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Usn.č. 25/04 – 7) 
 

Ples města Nová Role: 

RMě  
 schvaluje 

konání a organizaci Plesu města Nová Role v sobotu 23. ledna 2016 od 20 hodin v sále 

Kulturního domu v Nové Roli 

 
 ukládá 

EO MěÚ vzhledem k termínu konání navrhnout rozpočtové opatření na nutné předfinancování 

plesu ještě v letošním roce 
 

 hlasování  
5 pro 
 

 

Usn.č. 25/04 – 8) 
 

Provoz Kulturního domu: 
RMě  

 projednala 

návrh provozu Kulturního domu po znovuuvedení do provozu po rekonstrukci části prostor 

budovy 
 

 schvaluje  

paušální režijní sazbu za jednorázový krátkodobý pronájem Kulturního domu v Nové Roli, tj. sálu 
včetně příslušenství (šatna, zasedací místnost, toalety, bar, sklady) na pořádání plesů, diskoték, 

tanečních zábav v částce Kč =3 000,-- včetně DPH paušálně za dobu konání akce včetně 

přípravy a následného úklidu prostor. Za energie bude účtována paušálně za akci částka Kč = 
3 500,-- včetně DPH  

 
 schvaluje  

paušální režijní sazbu za jednorázový krátkodobý pronájem přísálí, baru, toalet a šatny (tj. bez 

sálu) na pořádání menších akcí paušálně v částce Kč =3 500,-- včetně DPH za dobu konání akce 
včetně přípravy a úklidu 

 

 si vyhrazuje  

právo schválit jednorázový krátkodobý pronájem prostor Kulturního domu odlišně od 
schválených paušálních sazeb po posouzení individuálně podaných žádostí o pronájem 

 
 ukládá  

EO MěÚ zajistit koordinaci termínů 

 

 konstatuje  

ukončení platnosti usn. RMě č. 58/04-6) ze dne 10. 7. 2013 o sazbách za krátkodobý 
jednorázový pronájem KD 

 
 hlasování  

5 pro 

 
Usn.č. 25/05 – 1) 

 
Věcné břemeno - služebnost: 
RMě  

 projednala 

návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 
provést stavbu č. IV-12-0010109/VB/004 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
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874/8, Děčín 

 

 schvaluje  

uzavření této smlouvy  
 

 hlasování  
5 pro 
 

Usn.č. 25/05 – 2) 
 

Věcné břemeno - služebnost: 

RMě  
 projednala 

návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu 

provést stavbu č. IP-12-0003931/VB001 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 
874/8, Děčín 

 

 schvaluje  

uzavření této smlouvy  
 

 hlasování  
5 pro 
 

 

Usn.č. 25/05 – 3) 
 

Televizní kabelové rozvody na území města Nová Role: 
RMě  

 projednala 

nabídku společnosti Star-nova, s.r.o., IČ 18227007 na odkoupení ideální poloviny televizních 

kabelových rozvodů na území města Nová Role, které jsou v majetku města za cenu 1 mil. Kč 
 

 doporučuje 

ZMě odprodej této ideální poloviny zájemci dle předložené nabídky 
 

 hlasování  
5 pro 
 

 

Usn.č. 25/05 – 4) 

 
Pouzdro na barytonsaxofon: 
RMě  

 projednala 

žádost ředitelky ZUŠ o finanční příspěvek na nákup pouzdra na barytonsaxofon 

 
 schvaluje  

nákup pouzdra z prostředků města do majetku města a jeho zapůjčení do ZUŠ Nová Role 

 
 hlasování  

5 pro 

 

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

            starostka města    místostarosta města 


