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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 35. zasedání konaného dne 27. 1. 2016 v DDM v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 35/02 – 1) 

 

Převod pozemků ve vlastnictví bss Báňská stavební společnost s.r.o. do majetku města Nová 
Role: 

RMě  
 projednala 

nabídku spol. bss Báňská stavební společnost s.r.o. na prodej komunikací v ulici Jarní v Nové 

Roli do vlastnictví města Nová Role za cenu 423.746,- Kč vč. DPH 

 
 nedoporučuje 

ZMě schválit uzavření předložené kupní smlouvy 

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 35/02 – 2) 

 

Převod kostela sv. Michaela Archanděla do majetku města Nová Role: 
RMě  

 projednala 

předložené podklady k nabídce bezúplatného převodu kostela do majetku města z majetku 
Římskokatolické církve do majetku města Nová Role 

 

 doporučuje 

ZMě schválit uzavření darovací smlouvy společně s dohodou o narovnání v předloženém znění 
 

 hlasování  
4 pro 
 

 
 

Usn.č. 35/02 – 3) 

 
Záměr obce – výpůjčka části objektu Chodovská č. p. 236 za účele provozování ZUŠ 

RMě  
 souhlasí 

se zveřejněním záměru obce na výpůjčku části objektu Chodovská č. p. 236 za účelem 

provozování základní umělecké školy 

 
 ukládá 

OSA MěÚ zveřejnění záměru zajistit 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 35/02 – 4)  

 
Záměr obce – budoucí prodej bytu č. 13 v Nádražní č. p. 291: 

RMě  
 ukládá 

tajemníkovi MěÚ zajistit na úřední desce zveřejnění záměru obce na budoucí prodej bytové 

jednotky č. 13 v ul. Nádražní č. p. 291 
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 hlasování  
4 pro 

 

 
Usn.č. 35/02 – 5) 

 
Záměr obce – navýšení základního kapitálu městské společnosti Technická služba Nová Role, 

s.r.o.: 

RMě  
 ukládá 

tajemníkovi MěÚ zajistit na úřední desce zveřejnění záměru obce na navýšení základního kapitálu 

společnosti Technická služba Nová Role, s.r.o., IČO 26329883, jejímž je město 100% vlastníkem 
formou nepeněžitého vkladu – vkladem nemovitostí 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
 

Usn.č. 35/02 – 6) 
 

Záměr obce – směna části pozemku : 

RMě  
 ukládá 

OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti ********, zveřejnit záměr obce na směnu 

části pozemku st. p. č. 568 oddělenou návrhem GP č. 1118-29/2015 jako díl „a“ o výměře 100 
m2 v majetku města Nová Role za část pozemku st. p. č. 105/3 oddělenou tímtéž návrhem GP 

jako díl „b“ o výměře 48 m2 v majetku žadatele, obojí v k. ú. Nová Role, obec Nová Role. Rozdíl 
ve výměrách směňovaných pozemků o velikosti 52 m2 bude žadatelem doplacen 

 

 hlasování  
4 pro 

 

Usn.č. 35/03 – 1) 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu – projektová dokumentace na opravu Hřbitovní ulice: 

RMě  
 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení na realizaci projektu „Nová Role, MK Hřbitovní ulice, 
rekonstrukce vozovky“ 

 
 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče Ing. Martina 

Kohouta; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov, s nabídkovou cenou 112.530,00 Kč včetně DPH 

 
 hlasování  

4 pro  

 
 

Usn.č. 35/03 – 2) 

 
Správa majetku města – budova Chodovská č. p. 236: 

RMě  
 schvaluje 

převod dalších částí nemovitosti Chodovská č. p. 236 pod správu Norobyt s.r.o. a to takto: 

prostory 1.np – část A – Městská knihovna Nová Role o celkové výměře 382,29m2 
prostory 1.np – část B – DDM Nová Role, přísp. organizace o celkové výměře 561,13 m2 

prostory 1.pp – část C – budovy („Junák“) o celkové výměře 78,47 m2 
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prostory 2. np – Společenský sál Kulturního domu vč. přísálí, prostory bývalého „R klubu“, 

bývalé kavárny, chodby, zázemí a místností přiléhajících ke Společenskému sálu o celkové 

výměře 973m2  
prostory ZUŠ o celkové výměře 771,09 m2.  

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 35/03 – 3)  

 
Fotografické služby – snímky města a projektů: 

RMě  
 projednala 

předloženou nabídku Slavomíra Kubeše, Sokolov, Křížová 150, IČO 03493521 

 

 schvaluje  

objednávku fotografických služeb GOOGLE BUSINESS VIEW A SLUŽBY GOOGLE MOJE FIRMA, od 
Slavomíra Kubeše, Sokolov, Křížová 150, IČO 03493521. V rámci objednávky město obdrží 3D 

fotografie exteriéru a interiéru nově vzniklé městské knihovny, DDM a ZUŠ a jejich umístění do 
aplikace Google maps, společně s jejich dalším možným volným využitím (např. pro dokumentaci 

k projektům ROP apod.). Celková cena za služby činí 33.300,- Kč 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 35/04 – 1) 

 
Kontejnery na staré oděvy a textil: 

RMě  
 bere na vědomí 

výpověď ze smlouvy o spolupráci při zajištění sběru textilního odpadu firmy Koutecký s.r.o., 

Duchcov IČ:63147084 
 

 ukládá 

starostce města jednat o ukončení smlouvy dohodou k jinému bližšímu datu dle návrhu partnera, 

ve znění odstavce V. Doba trvání smlouvy, bod č. 2. 
 

 bere na vědomí 

projekt „Eko The Tap Tap“ podporující sběr textilního odpadu 
 

 schvaluje 

Smlouvu o umístění a provozování kontejnerů firmou TextilEco a.s. Praha5 – Stodůlky, IČ: 

28101766 v rámci projektu „Eko The Tap Tap“ 
 

 hlasování  
4 pro 

 
Usn.č. 35/04 – 2) 

 
Souhlas s udělením licence k provozování autobusové linky: 

RMě  
 schvaluje 

udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince  148 102 Praha - Karlovy 

Vary – Nová Role – Chodov právnické osobě AD Ligneta regionalbus s.r.o., Severní 872/15, 

Karlovy Vary dle předloženého návrhu Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství 
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 hlasování  
4 pro  

 
 
 

Usn.č. 35/04 – 3) 
 

Nákup cimbálu pro účely výuky v ZUŠ: 

RMě  
 projednala 

předložený materiál 

 
 schvaluje 

přijetí daru ve výši 30.000,- Kč od organizace Zdeněk Daňo – DANEK, IČO 10342354, 

Sudoměřská 738, Sokolov jako příspěvek na zakoupení cimbálu do majetku města, který bude 

využit pro výuku v Základní umělecké škole v Nové Roli. 
 

 schvaluje 
objednání cimbálu pro účely hudební výuky v Základní umělecké škole Nová Role od dodavatele 
Cimbalom BOHÁK s.r.o., IČ 47616784, Garbiarska 905/4, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovensko 

v ceně 77.686,- Kč bez DPH 

 
 souhlasí 

s proplacením zálohové faktury, kterou vystaví dodavatel 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 
 
Jitka Pokorná, v. r.    Milena Tichá, v. r. 

            starostka města          radní 


