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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 39. zasedání konaného dne 23. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 39/02 – 1) 

 

Nájemní smlouvy s majiteli pozemků v Chodovské ulici, po kterých povede stavba – „Nová Role, 
Chodovská ulice, Rekonstrukce chodníků“ a s majitelem pozemku na jehož části bude umístěna 

stavba „Obnova a rekonstrukce rybníka Mezirolí“: 
RMě  

 projednala 

předložený materiál  

 
 schvaluje 

uzavření nájemních smluv mezi městem Nová Role a jednotlivými majiteli na nutné části 

pozemků 
 

 hlasování  
5 pro 
 

Usn.č. 39/02 – 2) 

 
Změna nájemní smlouvy k bytu č. 6 v ul. Nádražní č. p. 291, Nová Role: 

RMě  
 projednala 

předloženou žádost  

 

 schvaluje 

převod dosavadního nájemního vztahu z manželů ******** pouze na manželku, paní ******** 
 

 ukládá 

NOROBYT, s.r.o. uzavřít s nájemníkem příslušný smluvní vztah 
 

 hlasování  
5 pro 
 

 

Usn.č. 39/03 – 1) 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu na projektovou dokumentaci a dotační management na 
celkovou rekonstrukci rybníka v Mezirolí: 

RMě  

 revokuje 

své usnesení č. 37/02 – 1) ze dne 24. 2. 2016 takto  
 

 bere na vědomí a schvaluje 

nabídku firmy EGRACOM s.r.o., IČ 279 672 39 nám. Krále Jiřího z Poděbrad 482/37, 350 02 
Cheb s nabídkovou cenou 217 500,00 Kč bez DPH, tj. 263 175,- Kč vč. DPH, na zajištění 

projektové dokumentace a dotační management na projekt „Obnova a rekonstrukce rybníka 
Mezirolí“ 

 

 ukládá 

starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušnou smlouvu na realizaci 
akce 

 
 hlasování  

5 pro 
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Usn.č. 39/03 – 2) 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „MŠ napojení na splaškovou kanalizaci“ - Mezirolí: 
RMě  

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na 
realizaci projektu „MŠ napojení na splaškovou kanalizaci“ 

 

 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče Vodárny a 
kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, IČ 49789228, s 

nabídkovou cenou 296.880,00 Kč bez DPH, cena s DPH činí 359.225,00 Kč 
 

 ukládá 

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

 

 hlasování  
5 pro 
 

 
Usn.č. 39/03 – 3) 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Zřízení nového odběrného místa na sloupu p. p. č. 1610/1 a 
1049/4“: 

RMě  
 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na 

realizaci projektu „Zřízení nového odběrného místa na sloupu p. p. č. 1610/1 a 1049/4“ 
 

 schvaluje 

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

s.r.o., Dubová 6A, 36004 Karlovy Vary, IČ 25216180, s nabídkovou cenou 64.736,10 Kč včetně 
DPH 

 
 ukládá 

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

akce 

 
 hlasování  

5 pro 

 
Usn.č. 39/03 – 4) 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava místních komunikací“: 

RMě  

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na 
realizaci projektu „Oprava místních komunikací“ 

 
 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče EUROVIA CS, 

a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, Karlovy Vary, PSČ 

360 02, IČ 45274924, s nabídkovou cenou 2.072.329,47 Kč bez DPH, cena s DPH činí 
2 507 518,66 Kč 

 
 ukládá 

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

akce 
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 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 39/03 – 5)  
 

Oprava stropu v bytě č. 21 v Nádražní ul. č. p. 291 v Nové Roli: 

RMě  
 projednala 

informace od jednatele Norobyt, s.r.o. 

 
 schvaluje 

opravu stropu v bytě č. 21 v Nádražní ulici č. p. 291 v předpokládané ceně cca 10.000,- Kč dle 

návrhu jednatele 
 

 ukládá 

Norobyt, s.r.o. zajistit realizaci 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 39/04 – 1) 

 
Hospodářský výsledek příspěvkových organizací města: 

RMě  
 revokuje 

své usnesení č. 38/04 – 3b) ze dne 16. 3. 2016 takto: 

 
 schvaluje 

- své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary rozdělení zlepšeného 

HV za rok 2015 v celkové výši Kč 254 722,06 (z toho hlavní činnost Kč 183 309,72; vedlejší 

činnost Kč 71 412,34) takto: 
Kč 71 412,34 do Fondu odměn  
Kč 183 309,72 organizace vrátí zpět zřizovateli 

 

 hlasování  
4 pro 1 se zdržel 

 
 

 
 

Usn.č. 39/04 – 2)  
 

Žádost o finanční dar: 

RMě  
 projednala 

předloženou žádost oddílu cyklistiky při DDM Nová Role  

 
 schvaluje  

poskytnutí finančního daru ve výši Kč =5 000,-- příspěvkové organizaci města Dům dětí a 

mládeže Nová Role pro podporu aktivit oddílu cyklistiky dle uzavřené Rámcové darovací smlouvy 

ze dne 31. 12. 2015 mezi městem Nová Role a společností Thun 1794 a. s. 
 

 hlasování  
5 pro 
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Usn.č. 39/05 – 1) 
 

Přidělení volného bytu v domě s pečovatelskou službou: 
RMě  

 schvaluje 

přidělení volného bytu č. 6 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) ******** . 
 

 hlasování  
5 pro 

 
 
 

 

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

            starostka města    místostarosta města 


