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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 31. zasedání konaného dne 2. 12. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 31/02 – 1) 

 

Zapůjčení sálu Kulturního domu Nová Role: 
RMě  

 projednala 

předloženou žádost ZŠ Nová Role 
 

 bere na vědomí 

oznámení o pořádání akce Vánoční akademie v pátek 18. 12. od 10 do 17 hodin 

 
 schvaluje 

organizátorům akce, tj. přísp. organizaci města Základní škola Nová Role bezplatné zapůjčení 

sálu KD na tuto akci  
 

 hlasování  
3 pro 
 

Usn.č. 31/02 – 2) 

 
Zveřejnění záměru obce na výpůjčku: 

RMě  
 ukládá 

EO MěÚ Nová Role zveřejnit záměr obce na výpůjčku nebytových prostor v suterénu v č. p. 236 

v ul. Chodovská, Nová Role o výměře 78,47m2 – klubovna, chodba, sklad a toalety (vstup od 

ulice 1. máje) 
 

 hlasování  
3 pro 
 

 
 

Usn.č. 31/03 – 1) 

 
Změna závazných ukazatelů příspěvkové organizace Základní škola Nová Role: 

RMě  
 projednala 

předložený požadavek na změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace ZŠ Nová Role 

 

 schvaluje 

změnu závazných ukazatelů organizace v roce 2015 přesunem v nákladových ukazatelích takto: 
- změna ve výši 100 000 Kč 

 - energie 1 000 000 Kč (původně 1 100 tis. Kč, snížení o 100 tis.) 
 - ostatní služby 352 000 Kč (původně 322 tis., navýšení o 30 tis. Kč) 

 - zákonné a sociální pojištění 70 000 Kč (původně 0,- Kč) 

- změna ve výši 36 000 Kč 
 - zákonné úrazové pojištění zaměstnanců 0,- Kč (původně 36 tis. Kč) 

 - ostatní služby 388 000 Kč (původně 352 tis. Kč, navýšení o 36 tis.) 
- změna ve výši 2 000 Kč 

 - opravy a udržování 630 000 Kč (původně 632 tis., snížení o 2 tis. Kč 
 - náklady na reprezentaci 2 000 Kč (původně 0,- Kč) 

- změna ve výši 12 000 Kč 

 - ostatní náklady z činnosti (poj. majetku) 18 000 Kč (původně 30 tis., snížení o 12 tis. Kč) 
 - zákonné sociální náklady 12 000 Kč (původně 0,- Kč) 
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 celkový příspěvek na provoz zůstává nezměněn, tzn. 2 500 000 Kč 

 

 hlasování  
3 pro 
 

 
Usn.č. 31/03 – 2)  

 

Prominutí nájemného příspěvkové organizaci města Dům dětí a mládeže Nová Role, okres 
Karlovy Vary: 

RMě  
 projednala 

žádost o prominutí nájemného své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, okres 

Karlovy Vary za období leden až srpen 2015 za prostory v nemovitosti Na Pěší zóně č. p. 148 
v celkové výši 29 333 Kč 

 

 schvaluje 

tuto žádost 
 

 hlasování  
4 pro 
 

 

Usn.č. 31/03 – 3) 
 

Bezúplatný převod drobného hmotného majetku: 
RMě  

 schvaluje 

bezúplatný převod drobného hmotného majorku (nábytek a elektrotechnika) v celkové částce 
823 400,20 Kč na svou příspěvkovou organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy 

Vary 

 
 hlasování  

3 pro 

 
 

 

Usn.č. 31/03 – 4) 
 

Výpůjčka drobného hmotného majetku: 
RMě  

 schvaluje 

výpůjčku drobného hmotného majorku (nábytek) v celkové částce 98 862 Kč spolku Skaut-český 
skauting ABS, středisko Javor Nová Role, IČ 70907951 

 

 hlasování  
3 pro 

 

Usn.č. 31/03 – 5) 
 

Revokace části usn. č. 30/03 – 2) Čerpání mzdových prostředků příspěvkových organizací 

města: 
RMě  

 schvaluje 

poskytnutí finanční odměny za II. pololetí roku 2015, popř. za celý rok ve výplatě za měsíc 
listopad ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234, Nová Role dle 

předloženého návrhu  
(pozn.: v původním materiálu – žádosti pro jednání RMě dne 25. 11. 2015 byla písařská chyba) 
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 hlasování  
4 pro k tomuto bodu jednání již byla přítomna i radní Milena Tichá 

 
 

Usn.č. 31/03 – 6) 

 
Veřejné osvětlení v Mezirolí – lokalita Lofida: 

RMě  

 projednala 

nabídku majitele VO v lokalite Lofida – Mezirolí a předložené dokumenty 
 

 schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na koupi venkovního veřejného osvětlení „Obytná zóna Mezirolí – Nová 
Role – 40 RD, SO 06 – Veřejné osvětlení a „Obytná zóna Nová Role – Mezirolí – 3 etapa – 

Veřejné osvětlení“ se společností REALTY EUROPE, s.r.o., Libušina 2127/19, Karlovy Vary IČ 
29063841, za cenu 1,- Kč vč. DPH  

 

 hlasování  
4 pro 
 

 
Usn.č. 31/04 – 1)  

 

Veřejná zakázka malého rozsahu – oprava místní komunikace v Mezirolí: 
RMě  

 bere na vědomí a schvaluje 

nabídku společnosti Colas, a.s., divize Silničního stavitelství oblast Západ, Sedlecká 271/30, 
Karlovy Vary, IČ 26177005 na opravu místní komunikace v části obce Mezirolí za cenu 

296 299,96 Kč vč. DPH 
 

 ukládá  

starostce města uzavřít s uchazečem příslušnou smlouvu o dílo 

 
 pověřuje  

starostku města podpisem smlouvy 

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 31/04 – 2) 

 
Pasport stavby – garáž v areálu TSNR, s.r.o.: 
RMě  

 schvaluje 

objednávku vyhotovení zjednodušené dokumentace (pasport stavby) pro stavbu – garáže pro 

vozidla TSNR, s.r.o. stojící v areálu společnosti a to od zpracovatele: A-Z PROJEKT – Zdeněk 
Socha, Závodu míru 806, Karlovy Vary IČ 10345043 za cenu díla 11 000,- Kč  

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 31/04 – 3) 

 
Vyhotovení znaleckého ocenění nemovitosti: 
RMě  

 schvaluje 

vypracování znaleckého ocenění bytu č. 13 v ul. Nádražní č. p. 291, Nová Role a budovy č. p. 89 

v ul. Nádražní, Nová Role, za účelem zjištění aktuální ceny nemovitostí 
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 ukládá 

tajemníkovi MěÚ vypracování posudků zajistit 

 
 hlasování  

4 pro  

 
 
 

Usn.č. 31/05 – 1) 
 

Změna názvu organizační složky města: 
RMě  

 projednala 

předložený materiál 

 
 schvaluje 

změnu názvu a sídla org.složky města, knihovna města – nový název Městská knihovna Nová 

Role; sídlo: Chodovská 236, 362 25 Nová Role 
 

 doporučuje 

ZMě schválit změnu zřizovací listiny 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 31/05 – 2) 
 

Změna názvu a sídla příspěvkových organizací města: 

RMě  
 schvaluje 

změnu názvu a sídla přisp. organizací města takto: 

- Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace; sídlo: Rolavská 234, Nová Role 

- Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace; sídlo: Mezirolí 67, Nová Role 
- Základní škola Nová Role, příspěvková organizace; sídlo: Školní 232, Nová Role 

- Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace; sídlo: Chodovská 236, Nová Role 
 

 doporučuje 

ZMě schválit změny zřizovacích listin 

 
 hlasování  

4 pro 
 
 
 
 
 
 
Jitka Pokorná, v. r.    David Niedermertl, v. r. 

            starostka města     radní 


