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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 30. zasedání konaného dne 25. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 30/02 – 1) 

 

Pacht pozemku p. p. č. 867/46 o výměře 216 m2 – zahrada v kolonii U Plynárny: 
RMě  

 schvaluje 

na základě zveřejněného záměru obce a předložené žádosti pacht pozemkové parcely č. 867/46 
o výměře 216m2 v lokalitě U Plynárny pro ******** za cenu 4,- Kč /m2/ročně. 

 

 hlasování  
4 pro 
 

Usn.č. 30/02 – 2) 
 

Pacht pozemku p. p. č. 1697/2 díl a) o výměře 5708 m2 a díl b) o výměře 8544 m2 v k. ú. 
Božičany: 

RMě  

 schvaluje 

na základě zveřejněného záměru obce a předložené žádosti uzavření pachtovní smlouvy na 
pozemek v k. ú. Božičany pod skládkou komunálního odpadu pro ******** za účelem pastvy 

hospodářských zvířat. Jedná se o pozemek p. p. č. 1697/2 díl a) o výměře 5708 m2 a díl b) o 
výměře 8544 m2 v k. ú. Božičany. Cena za pacht se stanovuje na 0,10 Kč /m2/ročně. 

 

 hlasování  
4 pro 
 

 
 

Usn.č. 30/02 – 3) 
 

Zapůjčení sálu Kulturního domu Nová Role: 

RMě  
 projednala 

předloženou žádost ředitelky DDM Nová Role 

 
 bere na vědomí 

oznámení o pořádání akce Mikulášské setkání v pátek 4. 12. 2015 a akce Vánoční koncert 

dětských pěveckých kroužků u DDM Konipásek, Čekanka a Mišpule ve středu 16. 12. 2015 

 
 schvaluje 

organizátorům akce, tj. přísp. organizaci města Dům dětí a mládeže Nová Role bezplatné 

zapůjčení sálu KD na obě akce  
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 30/03 – 1)  
 

Čerpání finančních fondů příspěvkové organizace Základní škola Nová Role: 
RMě  

 projednala 

žádost ředitelky ZŠ Nová Role  
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 schvaluje 

čerpání Rezervního fondu a Fondu odměn příspěvkové organizace města Základní škola Nová 

Role dle předložené žádosti 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 30/03 – 2) 

 
Čerpání mzdových prostředků příspěvkových organizací města: 

RMě  
 projednala   

předložený materiál 

 
 schvaluje 

poskytnutí finanční odměny za II. pololetí roku 2015, popř. za celý rok ve výplatě za měsíc 

listopad ředitelkám příspěvkových organizací Mateřská škola Nová Role – Mezirolí, Mezirolí 67, 

Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234, Nová Role a DDM Nová Role, okres Karlovy Vary 
v souladu s hodnotícími kritérii organizací dle předloženého návrhu 

 
 hlasování  

3 pro, radní Milena Tichá ze z důvodu možného střetu zájmů vzdala práva hlasovat 

 

 
 

Usn.č. 30/03 – 3) 
 

Rozpočtové opatření č. 44/2015 na 5 596 292,31 Kč  
RMě  

 schvaluje  

rozpočtové opatření č. 44/2015  

– zvyšují se kapitálové příjmy – investiční dotace o 5 596 292,31 Kč (obdržení podíl na investiční 
dotace EU – DDM, knihovna),  

– zvyšují se běžné výdaje – převod prostředků (půjčky) zpět do Fondu oprav a rozvoje tepelného 
hospodářství města) o 5 600 000,- Kč  

– zvyšují se běžné výdaje města – příjem do fondu města o 3 707,69 Kč     

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 30/04 – 1) 

 
Dodatek ke smlouvě – prodloužení termínu dokončení veřejné zakázky malého rozsahu „NOVÁ 

ROLE ULICE CHODOVSKÁ A ŠKOLNÍ, PŘECHODY PRO CHODCE“: 

RMě  
 projednala 

předložené podklady – zdůvodnění zapříčiněné zdržením při vydávání všech potřebných povolení 

na realizaci projektu 
 

 bere na vědomí 

odůvodnění prodloužení smluvního vztahu se společností Starezidenc spol. s r. o., Dalovická 

106/19, Karlovy Vary, IČ 25200143 na realizaci projektu  
 

 ukládá  

starostce města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 

 pověřuje  

starostku města podpisem dodatku č. 1 
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 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 30/04 – 2) 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu – projektová dokumentace pro stavební povolení na projekt 

„Chodník Chodovská ulice a vyústění ulic Mlýnská a Pod Homolkou“: 
RMě  

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
 

 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče Ing. Martina 
Kohouta, Klínovecká 998, 363 01 Ostrov s nabídkovou cenou 317 200,- Kč vč. DPH  

 

 ukládá  

starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce 
 

 pověřuje  

starostku města podpisem smlouvy 
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 30/04 – 3)  
 

Snížení konečné ceny za dílo projektu „Nová Role – Mezirolí – Komunikační systém obce 
Mezirolí – páteřní komunikace“: 

RMě  

 bere na vědomí 

změnu smluvní ceny (její snížení) na realizaci projektu dojednané mezi městem Nová Role a 
zhotovitelem stavby „Společnost Nová Role – Mezirolí“, Colas, a.s., divize Silničního stavitelství 

oblast Západ, Sedlecká 271/30, Karlovy Vary, IČ 26177005  
 

 ukládá  

starostce města uzavřít s uchazečem dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 

 
 pověřuje  

starostku města podpisem dodatku č. 3 

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 30/04 – 4) 

 
Dodatek ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu „Stavba tribuny ve sportovním 
areálu v Nové Roli“: 

RMě  
 projednala 

předložené podklady – zdůvodnění prodloužení termínu a navýšení smluvní ceny na realizaci 

projektu  

 
 bere na vědomí 

odůvodnění prodloužení smluvního vztahu a navýšení smluvní ceny na realizaci projektu s firmou  

KAREA, spol. s r. o., Otovice, K Panelárně 172, IČ 44268122  
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 ukládá  

starostce města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

 
 pověřuje  

starostku města podpisem dodatku č. 1 

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 30/05 – 1) 

 
Stavební úpravy v bytě č. 3 v ul. Tovární č. p. 239: 
RMě  

 projednala 

žádost nájemníka o vybudování sprchového koutu na vlastní náklady  

 
 neschvaluje 

předloženou žádost a to vzhledem k aktuálnímu špatnému technickému stavu budovy 

 
 hlasování  

4 pro  

 
 
 

Usn.č. 30/05 – 2) 
 

Plán zimní údržby města: 

RMě  
 projednala 

předložený materiál 

 
 bere na vědomí a schvaluje 

plán zimní údržby města předložený jednatelem Technické služby Nová Role, s.r.o. 

 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 30/05 – 3) 
 

Zřízení věcného břemena – služebnosti: 
RMě  

 schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0005363/002 ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín. Jednorázová náhrada za zřízení věcného 

břemene se sjednává ve výši 1210,- Kč vč. DPH 

 
 hlasování  

4 pro 
 
 

Usn.č. 30/05 – 4) 
 

Termíny pro obřady uzavření manželství: 

RMě  
 schvaluje 
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termíny pro konání obřadů na uzavření manželství před MěÚ Nová Role pro rok 2016 takto: 1x 

za měsíc – 23.1., 20.2., 26.3., 23.4., 21.5., 25.6., 23.7., 20.8., 24.9., 22.10., 26.11. a 17.12.  

  
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 30/05 – 5) 
 

Opravy v bytě č. 44 v domě v ul. Nádražní, č. p. 254, Nová Role (DPS): 

RMě  
 projednala 

materiál předložený jednatelem Norobyt, s.r.o. na realizaci nutných oprav v bytě 

 

 schvaluje 

realizaci oprav dle předloženého návrhu 
 

 ukládá 

Norobyt, s.r.o. opravy zařídit 
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

 
 

Usn.č. 30/05 – 6) 
 

Žádost o úpravu dopravního značení: 

RMě  
 projednala 

předložený materiál – žádost o stanovisko k posunutí dopravního značení konec obce (směrem 

na Chodov) ke křižovatce na Jimlíkov, žádost předložili majitelé nemovitostí u silnice u 
Novorolského rybníka 

 

 bere na vědomí 

žádost s tím, že v budoucnu je možné o úpravě jednat, rozpočet města na rok 2015 ani na rok 
2016 však nepočítá s finančními prostředky na nutné úpravy komunikace a jeho zařízení tak, jak 

bylo uvedeno ve stanovisku DI Policie ČR Karlovy Vary 
 

 hlasování  
4 pro 

 

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

            starostka města    místostarosta města 


