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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 26. zasedání konaného dne 23. 9. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 26/02 – 1) 

 

Ukončení pachtu pozemku v zahrádkářské kolonii Na Bouchalce: 
RMě  

 bere na vědomí 

oznámení pachtýře o ukončení pachtu pozemku p. č. 1160/43 o výměře 285 m2 v k. ú. Nová 
Role 

 

 ukládá  

EO MěÚ zveřejnit záměr obce na pacht tohoto pozemku 
 

 hlasování  
5 pro 
 

Usn.č. 26/02 – 2)  
 

Žádost o koupi bytu č. 1 v byt. domě Nádražní č. p. 288: 

RMě  
 projednala  

žádost nájemníka bytu o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě  

 
 doporučuje 

ZMě uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě schválit 

 

 ukládá 

tajemníkovi MěÚ zajistit ocenění byt.jednotky a zveřejnit záměr obce na budoucí prodej bytu 
 

 hlasování  
5 pro 
 

 
Usn.č. 26/03 – 1) 

 

Účelová neinvestiční dotace – letní oldies diskotéky 18. 7. a 15. 8. 2015 na pláži Novorolského 
rybníka: 

RMě  
 projednala 

žádost organizátorů letních diskoték „Oldies summer beach party“ o příspěvek na pořádání 

těchto akcí pro občany města 

   
 schvaluje 

v souladu se Zásadami města poskytnutí neinvestiční účelové dotace na tyto dvě akce v celkové 

výši 10.000,- Kč 
 

 schvaluje  

uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnuté této dotace se zástupcem pořadatelů 
 

 hlasování  
5 pro 
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Usn.č. 26/03 – 2) 

 

Odpis nedobytných pohledávek města: 
RMě  

 projednala  

přehled nedobytných pohledávek města předložený EO MěÚ Nová Role (2 pohledávky) 
 

 schvaluje 

odpis obou pohledávek pro jejich nevymahatelnost (úmrtí dlužníků bez zanechaného majetku). 

Celková výše pohledávek činí 17.309,91 Kč 
 

 hlasování  
5 pro 

 

Usn.č. 26/03 – 3) 
 

Roční inventarizace majetku města: 

RMě  
 zřizuje  

pro roční inventarizaci majetku a závazků města za rok 2015 inventarizační komise takto: 

Hlavní inventarizační komise  – Milena Tichá, radní města jako předseda  
     – Bc. Roman Svoboda, tajemník MěÚ jako člen komise    

      – Lenka Hegenbartová, referentka EO MěÚ jako členka 

 
Likvidační komise  – Jan Lichnovský, místostarosta města jako předseda komise,  

           – Kateřina Černá, DiS., ekonom města jako členka komise  
           – Alena Bártová, referentka EO MěÚ jako členka komise 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 26/03 – 4) 

 
Využití Rezervního fondu DDM Nová Role (příspěvková organizace města): 

RMě  

 projednala 

žádost ředitelky DDM o možnost čerpání Rezervního fondu organizace k dalšímu rozvoji své 
činnosti v souvislosti se stěhováním DDM do nových prostor 

 
 schvaluje 

čerpání Rezervního fondu ve výši 150.000,- Kč v souladu s žádostí ředitelky (nákup školního 

nábytku do tanečního sálu (šatní skříňky), recepční pult do vstupní chodby budovy, shrnovací 
dveře, hygienické a toaletní potřeby. V souladu s odst. 7 písm. a) § 28 z. č. 250/2000 Sb. se 

příspěvková organizace dopustí porušení rozpočtové kázně tím, že použije  finanční prostředky 

od zřizovatele v rozporu se stanoveným účelem. 
 

 hlasování  
5 pro 

 

Usn.č. 26/03 – 5)  

 
Rozpočtová opatření č. 23 – 28/2015: 

RMě  
 schvaluje 

rozpočtová opatření takto: 

 
a) rozpočtové opatření č. 23/2015 na Kč 11 000,-- 

nákup drezů pro mladé hasiče z Mezirolí jako odměna za první místo v soutěži 
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b) rozpočtové opatření č. 24/2015 na Kč 12 000,-- (nákup materiálu v DPS) 

nákup protiskluzové podlahové krytiny – koberce do nákladního výtahu, rohožek, vysavače, 

úklidového vozíku apod.   
c) rozpočtové opatření č. 25/2015 na Kč 15 000,-- ( nákup služeb v DPS) 

nedopl. RV 2014 za neobsazené byty 
d) rozpočtové opatření č. 26/2015 na Kč 23 000,-- 

příspěvek na plat na asistenta pedagoga v MŠ MEZIROLÍ  

e) rozpočtové opatření č. 27/2015 na Kč 4 000,-- 
neinv.dotace od KÚKK pro JSDH NR o Kč 3 800,-- 

neinv. dotace od KÚKK pro JSDH MEZ o Kč 200,--  
f) rozpočtové opatření č. 28/2015 na Kč 125 000,-- 

přeložka kabel.vedení el.en. u č. p. 231  o Kč 125 000,-- 
 

 hlasování  
5 pro 

 

 
Usn.č. 26/03 – 6) 

 
Splátkový kalendář – byt U Plynárny 310, Nová Role: 

RMě  
 projednala 

žádost ******** o splátkový kalendář na dluh vůči městu Nová Role 

 
 schvaluje 

uzavření Dohody o splátkách ve výši 1.000,- Kč měsíčně s žadatelem počínaje říjnem 2015 až do 

úplného zaplacení dluhu (poslední splátka proběhne v říjnu 2016, celková výše dluhu činí 

12.638,- Kč) 
 

 ukládá 

Norobyt, s.r.o. sepsat s žadatelem Dohodu o splátkách 
 

 hlasování  
5 pro 

 
Usn.č. 26/03 – 7) 

 
Splátkový kalendář – byt Nádražní 280, Nová Role: 

RMě  

 projednala 

žádost ******** o splátkový kalendář na dluh vůči městu Nová Role 
 

 schvaluje 

uzavření Dohody o splátkách ve výši 1.000,- Kč měsíčně s žadatelem počínaje říjnem 2015 až do 
úplného zaplacení dluhu (poslední splátka proběhne v červnu 2016, celková výše dluhu činí 

8.236,- Kč) 
 

 ukládá 

Norobyt, s.r.o. sepsat s žadatelem Dohodu o splátkách 

 
 hlasování  

5 pro 
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Usn.č. 26/03 – 8) 
 

Kupní smlouva – veřejné osvětlení v ulici Jarní: 
RMě  

 projednala 

návrh kupní smlouvy na koupi veřejného osvětlení v ulici Jarní v Nové Roli od majitele bss 
Báňská stavební společnost s.r.o., Chebská 53, Sokolov 

 

 schvaluje 

uzavření kupní smlouvy v předloženém znění, předmětem koupě je 18 ks bezpaticových stožárů 
o výšce 5 m s napojením svítidel. Kupní cena činí 52.030,- Kč vč. DPH 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 26/04 – 1) 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Zabezpečovací systém pro DDM a knihovnu“: 

RMě  

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na realizaci projektu „Zabezpečovací systém DDM a Knihovna“ 
 

 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče Roman Meškán 
- RM Security, Poděbradova 703, 357 35 Chodov u Karlových Varů 1, IČ 13845811, s nabídkovou 

cenou 101.860,22 Kč včetně DPH 

 
 ukládá 

starostce města v souladu s podmínkami stanovenými zákonem uzavřít s vybraným uchazečem 

příslušné smluvní vztahy  
 

 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 26/04 – 2) 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava střešního pláště kapličky v Mezirolí“: 

RMě  
 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na realizaci projektu „Oprava střešního pláště kapličky v Mezirolí“ 

 
 schvaluje 

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

Klouda, Třebízského 185/12, 586 01 Jihlava, IČ 48458627 s nabídkovou cenou 118.123,98 Kč 
včetně DPH. 

 

 ukládá 

starostce města v souladu s podmínkami stanovenými zákonem uzavřít s vybraným uchazečem 
příslušné smluvní vztahy  

 
 hlasování  

5 pro 
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Usn.č. 26/04 – 3) 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu – projektová dokumentace na projekt „Kompostárna“: 
RMě  

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na projektové práce pro projekt „Kompostárna“ 
 

 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče KV engineering 

spol. s r. o., Závodu míru 584/7, 360 17 Karlovy Vary - Stará Role, IČ 45355142, s nabídkovou 
cenou 116.886,00 Kč včetně DPH 

 
 ukládá 

starostce města v souladu s podmínkami stanovenými zákonem uzavřít s vybraným uchazečem 

příslušné smluvní vztahy  
 

 hlasování  
5 pro 

 
Usn.č. 26/04 – 4) 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu – „Zpracování žádosti o dotace v rámci OPŽP v roce 2015 pro 

město Nová Role“: 

RMě  
 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Zpracování 

žádosti o dotace v rámci OPŽP v roce 2015 pro město Nová Role“ 
 

 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče ABRI s.r.o, 

Ondříčkova 537, Sokolov 356 01, IČ 61679763, s nabídkovou cenou 55.660,00 Kč včetně DPH, a 
to pro Žádost o dotaci v rámci 8. Výzvy OPŽP 

 
 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče ABRI s.r.o, 

Ondříčkova 537, Sokolov 356 01, IČ 61679763, s nabídkovou cenou 55.660,00 Kč včetně DPH, a 
to pro Žádost o dotaci v rámci 5. Výzvy OPŽP 

 

 ukládá 

starostce města v souladu s podmínkami stanovenými zákonem uzavřít s vybraným uchazečem 
příslušné smluvní vztahy  

 
 hlasování  

5 pro 

 

 
Usn.č. 26/05 – 1) 

 
Věcné břemeno - služebnost: 

RMě  

 projednala 

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení a vymezení věcného břemene – osobní služebnosti a 
smlouvy o právu provést stavbu č. EP-12-0002413 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., 

Teplická 874/8, Děčín 
 

 schvaluje  

uzavření této smlouvy  
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 hlasování  
5 pro 

 

Usn.č. 26/05 – 2) 
 

Věcné břemeno - služebnost: 
RMě  

 projednala 

návrh Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti pro stavbu „Nová 

Role - Mezirolí - komunikační systém obce Mezirolí - páteřní komunikace", číslo smlouvy 
8800082845/BVB/P, na parc. č. 365/3 v k. ú. Mezirolí, ve prospěch RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 

940, 401 17 Ústí nad Labem 
 

 schvaluje  

uzavření této smlouvy  
 

 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 26/05 – 3) 
 

Přidělení bytu č. 23 v DPS: 

RMě  
 projednala 

žádost ******** o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou v ul. Nádražní č. p. 254 

v Nové Roli 
 

 schvaluje 

na základě této žádosti přidělení bytu tomuto žadateli 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 26/05 – 4) 

 
Přidělení bytu č. 13 v ulici U Plynárny, č. p. 310 Nová Role: 

RMě  
 projednala 

žádost ******** o přidělení bytu č. 13 v bytovém domě v ulici U Plynárny, č. p. 310 v Nové Roli 

podané na základě zveřejněného záměru obce 
 

 schvaluje 

na základě této žádosti přidělení bytu tomuto žadateli 

 
 hlasování  

5 pro 

 

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

            starostka města    místostarosta města 


