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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
ze 46. zasedání konaného dne 13. 7. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 46/02 – 1) 

 

Ukončení provozu pobočky České spořitelny a. s.: 
RMě  

 projednala a bere na vědomí 

informaci České spořitelny a. s. o ukončení provozu pobočky České spořitelny a. s. na adrese 
v Nové Roli, Chodovská 236/6 k 1. 10. 2016; 

 

 schvaluje  

uzavření předloženého návrhu dohody o ukončení nájmu k 31. 10. 2016; 
 

 ukládá  
starostce bezodkladně podepsat předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových 
prostor – Dohoda o ukončení; 
 

 hlasování  
4 pro 

 

Usn.č. 46/02 – 2) 
 

Pronájem nebytových suterénních prostor ve Školní ul. č. p. 231 Nová Role: 
RMě  

 schvaluje 

krátkodobý jednorázový pronájem nebytových suterénních prostor ve Školní ul. č. p. 231 v Nové 

Roli pro společnost EUROTHERM-KV s. r. o., IČ 26384833, Fričova 172/29, Bohatice, 360 04 
Karlovy Vary a to na dobu určitou do 31. 8. 2016 po dobu provádění stavebních prací na 

realizaci projektu „Vyregulování soustavy sekundární sítě CZT“ ve smluvní paušální ceně Kč 
=2 500,-- celkem. Jedná se o suterénní prostory v pravé části budovy – chodba, schodiště, WC, 

koupelna, dvě místnosti, bývalá jídelna. Prostory budou využívány jako šatna, popř. k uskladnění 
nářadí.  

 

 hlasování  
4 pro 
 

 
Usn.č. 46/03 – 1) 

 

Nabídka na opravu střechy pro realizaci stavby „Opravy a udržování – zateplení sálu JSDH NR“: 
RMě  

   bere na vědomí  

   nabídku na opravu střechy pro realizaci stavby „Opravy a udržování - zateplení sálu JSDH NR“; 
 

 schvaluje v souladu s doporučením OSA nabídku na plnění stavebních prací zhotovitele M&H 

STAVITELSTVÍ, s.r.o., Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč, IČ 29292867 s nabídkovou cenou 746 

694,00 Kč včetně DPH; 
 

 ukládá  

vedoucí EO MěÚ Nová Role navrhnout rozpočtová opatření; 
 

 ukládá 

starostce města bezodkladně uzavřít s uchazečem smlouvu o dílo. 
 

 hlasování  
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4 pro 

 

 
 

 
 

Usn.č. 46/03 – 2) 

 
Nabídka na realizaci stavby „Opravy a udržování – zateplení sálu JSDH NR“: 

RMě  
 bere na vědomí 

nabídku na vícepráce na realizaci stavby „Opravy a udržování - zateplení sálu JSDH NR“; 

 
 schvaluje  

v souladu s doporučením OSA nabídku na plnění stavebních prací zhotovitele STAVSO s.r.o., 

Černý vrh, 356 04 Dolní Rychnov, IČ 29156009, s nabídkovou cenou 42 548,00 Kč včetně DPH; 

 

 ukládá  
starostce města bezodkladně v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o veřejných 

zakázkách uzavřít s vybraným uchazečem dodatek ke smlouvě o dílo. 
 

 hlasování  
4 pro 

 

 
Usn.č. 46/03 – 3) 

 
Nabídka na realizaci stavby „Vnitřní stavební úpravy prostor kulturního domu“: 

RMě  
 bere na vědomí 

nabídku na stavební práce na realizaci stavby „Vnitřní stavební úpravy prostor kulturního 

domu“; 

 
 schvaluje  

objednání dodávky stavebních prací „Vnitřní stavební úpravy prostor kulturního domu“ v rozsahu 

zhotovení dvou technických místností za pódiem ze sádrokartonu včetně rozvodu 
elektroinstalace, vymalování, osazení dveří u společnosti Technické služby Nová Role, s. r. o., IČ 

26329883 v celkové ceně včetně DPH Kč =68 000,--;  

 
 ukládá  

starostce města bezodkladně uzavřít objednávku na zhotovení díla v termínu do 31. 8. 2016; 

 
 ukládá EO MěÚ  

navrhnout rozpočtové opatření k realizaci akce převodem finančních prostředku z údržby 

komunikací běžné části rozpočtu.    

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 
Usn.č. 46/04 – 1) 

 

Poskytnutí daru pro Sbor dobrovolných hasičů Nová Role: 
RMě  

 schvaluje  

poskytnutí daru ve výši Kč =5 000,-- pro Sbor dobrovolných hasičů Nová Role, pobočný spolek, 
IČ 47697199, se sídlem Chodovská 264, Nová Role zastoupeného Ondřejem Horychem, dle 
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uzavřené Rámcové darovací smlouvy ze dne 31. 12. 2015 mezi městem Nová Role a společností 

Thun 1794 a. s. na uskutečnění oslav 135. výročí založení SDH Nová Role, oslavy se budou 

konat v sobotu 13. 8. 2016. Celkové náklady rozpočtovány na Kč =15 000,--, vlastní zdroje Kč 
=10 000,--. 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 46/04 – 2) 

 
Prominutí nájemného společnosti Melisa s. r. o. na dobu určitou: 

RMě  
 bere na vědomí  

žádost o částečné prominutí nájemného na dobu letních měsíců tj. červenec a srpen 2016 

společnosti Melisa s. r. o. za užívání nebytových prostor v suterénu Zdravotního střediska Nová 

Role, Rolavská 237 na základě nájemní smlouvy z důvodu provádění vnitřních sanačních úprav 
suterénních prostorů střediska a tím nemožnosti provozu solária. Jedná se o skladové a ostatní 

prostory o výměře 18,99 m2 a obchodní prostory – solárium o výměře 10,86 m2.  
 

  ukládá EO MěÚ NR  

 vyzvat společnost Melisa s. r. o. k vyčíslení konkrétního finančního požadavku.  

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 
Usn.č. 46/04 – 3) 

 

Bezúročná finanční půjčka pro FK Nová Role: 
RMě  

 doporučuje ZMě  schválit  
poskytnutí bezúročné finanční půjčky ve výši Kč =100 000,-- fotbalovému klubu Nová Role z. s., 
IČ 26588960, Chodovská 323, Nová Role, PSČ 362 25 s dobou splatnosti 51 měsíců, v pravidelné 

výši měsíčních splátek Kč =2 000,-- od 1. 10. 2016, poslední splátka bude uhrazena nejpozději 

do 20. 12. 2020. 
 

hlasování  
4 pro 

 
 

 

Usn.č. 46/04 – 4) 
 

Rozpočtová opatření č. 25/2016  
RMě  

 doporučuje ZMě schválit  

rozpočtové opatření č. 25/2016 na Kč 220 000,-- 

- Snižují se kapitálové výdaje – nespecifikované rezervy 
§ 6409, položka 5901 

- Zvyšují se běžné výdaje – pasport VO (ostatní služby) 
§ 3631, položka 5169 

 
 hlasování  

4 pro 
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Usn.č. 46/05 – 1)  

 
Navýšení výtisků Novorolského zpravodaje: 

RMě  
 

 bere na vědomí 

informaci o nedostatku výtisků Novorolského zpravodaje pro části obcí Mezirolí, Jimlíkov a 

Bouchalka a dále pro zasílání zákonem určených knihoven v ČR; 
 

 schvaluje 
objednání tisku Novorolského zpravodaje v počtu 1800 výtisků od dvojčísla září, říjen 2016. 
 

 hlasování  
4 pro 
 

 
 

Usn.č. 46/05 – 2) 
 

Přidělení bytu v DPS: 
RMě  

 schvaluje 

přidělení volného bytu č. 30 v Nádražní ul. č. p. 254 v Nové Roli, Dům s pečovatelskou službou, 
paní ******** za všeobecně platných podmínek města;  

 
 schvaluje  

přidělení volného bytu č. 34 v Nádražní ul. č. p. 254 v Nové Roli, Dům s pečovatelskou službou, 

paní ******** za všeobecně platných podmínek města.   

 
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

 
Usn.č. 46/05 – 3) 

 
Klub SEňIORITA 

RMě  

 schvaluje 

provoz klubu SEñIORITA pod městem Nová Role organizačně zajištěný na základě uzavřených 
Dohod o provedení práce. Výdaje (výlety, hry, ruční výroba a práce, cvičení, paměťové lekce, 

divadlo apod.) budou hrazeny z § 4349 Ostatní sociální péče.  
 

 schvaluje 

uskutečňování setkání členů klubu SEñIORITA v prostorách Městské knihovny Nová Role, 

Chodovská 236 v Nové Roli popř. v klubovně v Domě s pečovatelskou službou, Nádražní 254, 
Nová Role.  

 
 hlasování  

4 pro 

 
 
 
 
Jitka Pokorná,      Jan Lichnovský 

            starostka města    místostarosta města 


