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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
ze 45. zasedání konaného dne 29. 6. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 45/02 – 1) 

 

Žádost zveřejnit záměr obce na prodej pozemku p. č. 1669/1 v k. ú. Nová Role: 
RMě  

 projednala a bere na vědomí 

předloženou žádost  
 

 ukládá 

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

prodej pozemku p. č. 1669/1 o výměře 109 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role. Požadovaný 
pozemek obklopuje stavební parcelu v majetku žadatelky. Cena pozemku pro prodej je navržena 

ve výši 480,- Kč + 21% DPH za m2 plochy.. 
 

 hlasování  
4 pro 
 

Usn.č. 45/02 – 2) 

 
Hudební festival  Rock iN Roll: 

RMě  
 projednala a bere na vědomí 

předloženou žádost  

 

 souhlasí  

na základě předložené žádosti se zapůjčením pozemku zdarma par. č. 1049/4 o celkové výměře 
3 649 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, manipulační plocha, travnatá plocha, Chodovská ul.  

v Nové Roli vedle areálu autokempu, pro pořadatele festivalu Rock iN Roll zastoupeném panem 
Jiřím Švecem, DiS. v dnech 30. – 31. 7. 2016 na organizační zajištění  festivalu, jako stanové 

městečko. Pořadatel zajistí do prostoru mobilní toalety a následný úklid pozemku.  
 

 souhlasí  

na základě předložené žádosti se zapůjčením pozemku zdarma par. č. 1049/5 o celkové výměře 

2 279 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, ostatní komunikace, kromě vyhrazeného místa 
stání 4x pro autokemp, pro pořadatele festivalu Rock iN Roll zastoupené panem Jiřím Švecem, 

DiS. v dnech 30. – 31. 7. 2016 na organizační zajištění festivalu, doprovodný program pro děti. 
Provozovatel zajistí na svůj náklad uzavření zapůjčené plochy určené pro doprovodný program 
pro děti, včetně osazení odpovídajícího dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR, a dále 
si zajistí na svoje náklady vjezdové karty pro majitele dotřených objektů tj. autokemp, restaurace 
Karibu, Tenisový klub, Fotbalový klub. Vyhrazenou plochu bude možno uzavřít nejdříve v sobotu 
30. 7. 2016 v 6.00 h.  

 
 souhlasí  

na základě předložené žádosti se zapůjčením části pozemku zdarma par. č. 1049/1 tzv. bývalé 

škvárové hřiště v k. ú. Nová Role, obec Nová Role pro pořadatele festivalu Rock iN Roll 
zastoupené panem Jiřím Švecem, DiS. v dnech 30. – 31. 7. 2016 na organizační zajištění 

festivalu, parkování motorových vozidel. Současný nájemce předmětného pozemku se záměrem 
města souhlasí, neboť pozemek nevyužívá.  

 

 schvaluje  

zapůjčení party stanů a pivních setů zdarma z majetku města na sobotu 30. 7. 2016 pro 
organizátory festivalu Rock iN Roll. Společnost si zajistí sama dopravu potřebného vybavení a 

uhradí obsluhu personálu na montáž a demontáž stanů.  
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 Schvaluje 

zapůjčení elektrického rozvaděče z majetku města na sobotu 30. 7. 2016 pro organizátory 

festivalu Rock iN Roll za cenu Kč =1 500,-- celkem včetně DPH. Odebrané množství energie 

uhradí společnost RiR s. r. o. na základě skutečně spotřebované množství kWh a sazby účtované 
městu.  Společnost si zajistí sama dopravu rozvaděče ze skladu Technických služeb Nová Role s. 

r. o. 
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 45/03 – 1) 
 

Veřejná zakázka na stavební práce na realizaci projektu „Pasport a generel veřejného 
osvětlení“: 

RMě  

   bere na vědomí  

  výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na      
  realizaci projektu „Pasport a generel veřejného osvětlení“, 

 
 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče Geo Data, 

s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, 356 01 Sokolov, IČ 25239970 s nabídkovou cenou 181 300,00 Kč 

bez DPH, 
 

 ukládá 

vedoucí ekonomického odboru připravit a provést rozpočtová opatření z rozpočtové rezervy 
města pro zajištění financování projektu, 

 
 ukládá  

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

akce. 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 

 
 

Usn.č. 45/03 – 2) 
 

Demolice DDM: 
RMě  

 bere na vědomí 

 výsledek poptávkového řízení na stavební práce „Demolice DDM“  

 
 ukládá OSA MěÚ  

zajistit přípravu projektové dokumentace pro demolici objektu. 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 45/03 – 3) 

 
Autorský dozor při realizaci projektu „Vyregulování soustavy sekundární sítě CZT“: 

RMě  
 schvaluje  
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uzavření smluvního vztahu s Ing. Radkem Novotným, ENERGOPLAN s.r.o., Blahoslavova 93/17, 

360 09 Karlovy Vary, IČ 26363968 na provádění autorského dozoru při realizaci projektu 

„Vyregulování soustavy sekundární sítě CZT“. Cena je stanovena hodinovou sazbou (dle 
Honorářového řádu CKAIT a sazebníku UNIKA 2016) a činí 750,- Kč/hodinu. Předpokládaná 

náročnost díla je 20 – 25 hodin. 
 

 ukládá  

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

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 
Usn.č. 45/03 – 4) 

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na realizaci projektu „TDI – Vyregulování 
soustavy sekundární sítě CZT“: 

RMě  
 bere na vědomí 

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

realizaci projektu „TDI - Vyregulování soustavy sekundární sítě CZT“, 

 
 schvaluje  

jako vítězného uchazeče na realizaci projektu firmu Zdeněk Vodák, HARPYJE CZ s.r.o., Botanická 

256, 362 63 Dalovice, IČ 03375315, s nabídkovou cenou 62 920,00 Kč včetně DPH, 
 

 ukládá  

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

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 45/04 – 1) 
 

Sponzorský dar na činnost městské knihovny Nová Role: 

RMě  
 schvaluje 

přijetí finančního sponzorského daru v roce 2016 na činnost městské knihovny  ve výši Kč 

2 000,-- od společnosti SKF Lubrication systems CZ, s. r. o., Vintířovská 1169, Chodov, PSČ 357 
35 za účelem zajištění soutěže Hry bez hranic aneb knihovnice dětem – Meziplanetární kongres 

v sobotu 21. 5. 2016. 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 
Usn.č. 45/04 – 2) 

 

Finanční odměna ředitelce příspěvkové organizace města Mateřská škola Cestička nová Role: 
RMě  

 schvaluje 

poskytnutí finanční odměny ředitelce příspěvkové organizace města Mateřská škola Cestička 
Nová Role za I. pololetí roku 2016 ve výplatě za měsíc červen t. r. z finančních zdrojů na platy 

dané organizace ze státního rozpočtu dle hodnotících kritérií města jako zřizovatele organizace. 

 
hlasování  
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4 pro 

 

 
Usn.č. 45/04 – 3)  

 
 

Zrušení bankovního účtu města vedeného u ČSOB: 

RMě  
 schvaluje 

zrušení bankovního účtu města vedeného u ČSOB a. s. č. 275239766  pod názvem Nádražní č. p. 

288 se zůstatkem cca Kč =394 476,71. Tento zůstatek bude převeden na běžný účet města u 
ČSOB a. s. č. 262359697 jako příjem do bytového hospodářství. Jedná se o finanční prostředky 

nashromážděné jako pomyslný fond oprav v minulosti na samostatném bankovním účtu města 
pro bytový dům Nádražní č. p. 288 před vznikem Společenství vlastníků jednotek.  

 

 hlasování  
4 pro 

 

 
 

Usn.č. 45/04 – 4) 

 
Rozpočtová opatření č. 23/2016 a 24/2016  

RMě  
 schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2016 na Kč 50 000,--  

Zvyšují se běžné výdaje – materiál v kultuře  

§ 3399, položka 5139 (pořízení pivních setů) 
Snižují se běžné výdaje – drobný hmotný majetek v kultuře   

§ 3399, položka 5137 (schválený rozpočet na pivní sety) 

 

 schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2016 na Kč 13 000,-- 
Zvyšují se běžné výdaje – materiál vnitřní správa 

§ 6171, pol. 5139 (pořízení archivních regálů)     
Snižují se běžné výdaje – drobný hmotný majetek vnitřní správa 

§ 6171, pol. 5137 (schválený rozpočet na archivní regály) 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 
 

Usn.č. 45/04 – 5)  

 
Bezhotovostní čerpání finančních prostředků z Konta pomoci města Nová Role: 

RMě  
 projednala a bere na vědomí 

předloženou žádost  

 

 schvaluje  

bezhotovostní čerpání finančních prostředků z Konta pomoci města Nová Role v červenci 2016 
v částce Kč = 2 000,-- ve prospěch společnosti Otevřená OKNA, z. ú. se sídlem Na Piketě 

742/III, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, IČ 26633582 na základě předložené žádosti ve prospěch 
nezletilé ******** za účelem částečné úhrady výdajů spojených s pobytem na letním 

integrovaném bezbariérovém táboře „Asterix a Obelix“ pro klienty se zdravotním postižením 
v penzionu „Lesák“ Chlum u Třeboně v termínu od 7. do 13. 8. 2016. Celková cena letního 

tábora činí Kč=6 800,--, zákonný zástupce uhradí částku Kč=3 500,--. Prostředky budou 

převedeny jako dar na základě Veřejnoprávní smlouvy. 
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 hlasování  
4 pro 

 

 
 

Usn.č. 45/04 – 6) 
 

Prodej nepotřebné sekačky města: 

RMě  
 RMě bere na vědomí 

jediný projevený zájem o nákup starší nepotřebné sekačky města  

 
 schvaluje  

prodej drobného hmotného majetku, elektrická sekačky na trávu zn. Gardena, z důvodu 

neupotřebitelnosti pro město za cenu Kč = 2 000,-- včetně DPH. Cena  pořízení činila Kč 

=7 500,-- v roce 2014.   
 

 hlasování  
3 pro 1 se zdržel 

 
 

 
Usn.č. 45/05 – 1) 

 
RMě vzala na vědomí zprávy o provedených kontrolách ze strany KÚKK, SEI, MVČR: 

RMě  

 bere na vědomí  

protokol o výsledku kontroly výkonu přenesené působnosti obce na úseku editace dat Registru 
územní identifikace, adres a nemovitostí ze strany Krajského úřadu Karlovarského kraje zahájené 

dne 8. 4. 2016 se závěrem, že kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky. 
 

 bere na vědomí  

protokol o výsledku kontroly Státní energetické inspekce zahájené dne 22. 4. 2016, kontrolovaný 

subjekt Město Nová Role s uvedenými závěry – chybějící průkaz energetické náročnosti budovy 
č. p. 89, Nová Role (doložený před ukončením kontroly) a chybějícími regulátory vytápění u 

některých otopných těles ve společných prostorách budovy ZŠ. 
 

 bere na vědomí  

právní rozbor obecně závazné vyhlášky města Nová Role č. 3/2006 o systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území 

města, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2013 zpracovaný Odborem veřejné správy, 

dozoru a kontroly Ministerstva vnitra ČR, oddělení dozoru Karlovy Vary. Rozbor konstatuje, že 
dle názoru MVČR obecně závazná vyhláška č. 3/2006 ve znění vyhlášky 1/2013 ve třech bodech 

je v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a zák. č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění. 

 

 ukládá tajemníkovi MěÚ  

zajistit aktualizaci obecně závazné vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování odpadů na území města v souladu s platnou legislativou a návrh 

vyhlášky předložit RMě k projednání. 
 

 hlasování  
4 pro 

 
 
 

Usn.č. 45/05 – 2) 
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Přidělení bytů v DPS: 

RMě  

 schvaluje 

přidělení nově vzniklého bytu (rekonstrukce prostor denní místnosti předchozí    
pečovatelské služby) v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) po jeho kolaudaci panu ********. 

 

 schvaluje  
přidělení volného bytu č. 22 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) panu ******** 

 

 hlasování  
4 pro 

 
 

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

            starostka města    radní 


