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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
Z 50. zasedání konaného dne 14. 9. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 50/02 – 1) 

 

Komunální odpady 2017: 
RMě  

 projednala a bere na vědomí 

informace jednatele TSNR o možném vývoji v oblasti komunálních odpadů a nakládání s nimi 
v dalších letech poč. rokem 2017 

 

 ukládá 

jednateli TSNR zpracovat návrh řešení odpadového hospodářství města Nová Role po uzavření 
městské skládky a návrh řešení městské kompostárny 

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 50/03 – 1) 

 

Akce Dance Party v KD NR: 
RMě  

 bere na vědomí 

oznámení o pořádání akce Dance Party v sobotu 19. 11. 2016 od 20.00 h do 04.00 h v Kulturním 
domě v Nové Roli a  

 

 schvaluje  

organizátorům akce zapůjčení sálu v Kulturním domě v Nové Roli na tuto akci zdarma, s tím že si 
sami zajistí přípravu sálu včetně úklidu po rekonstrukci budovy, následný úklid sálu po skončení 

samotné akce a catering v baru při akci. 
 

 hlasování  
4 pro  
 

 

Usn.č. 50/03 – 2) 
 

Skladování majetku města pro kulturní akce: 
RMě  

 bere na vědomí 

     oznámení o nutnosti ukončení výpůjčky garáže č. 6 u Plynárny   

                č. p. 310 v Nové Roli k 30. 9. 2016 a  
 

 schvaluje 

skladování majetku města pro kulturní a společenské venkovní akce (pivní sety, party 
stany) v garáži č. 1 v Nádražní ul. č. p. 254 (DPS). 

 

 hlasování  
4 pro 

 

 
 

Usn.č. 50/03 – 3) 
 

Prodej části pozemku p. č. 132/3 a pozemku p. č. 1514/15 v k. ú. Nová Role: 

RMě  
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 schvaluje 

uveřejnění záměru na prodej části pozemku p.č. 132/3 o výměře cca 82 m2 a pozemku p.č. 

1514/15 o výměře 38 m2, oba v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, na základě žádosti ********. 

Uvedené pozemky sousedí s pozemkem žadatele. Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši 
360,- Kč + 21% DPH za m2 plochy. 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
 

Usn.č. 50/03 – 4) 
 

Zveřejnění záměru obce na prodej nemovitosti č. p. 89 vč. pozemku st. p. č. 80 v k. ú. Nová 
Role: 

RMě  

 bere na vědomí 

aktualizaci znaleckého ocenění budovy č. p. 89, Nová Role (bývalá ZUŠ) – dodatek znalce 
k ocenění ze dne 30. 8. 2016 

 
 ukládá 

tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit zveřejnění záměru obce na prodej nemovitosti č. p. 89 

(bývalá ZUŠ) vč. pozemku st. p. č. 80 v k. ú. Nová Role. Záměr prodeje bude zveřejněn 

v souladu se zněním čl. IV „Pravidel pro prodej pozemků a ostatních nemovitostí včetně 
bytových a nebytových jednotek v majetku města“  

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 50/04 – 1) 

 
Prodej demontované střešní krytiny Hasičská zbrojnice, nákup hasičských stejnokroků : 

RMě  
 schvaluje 

žádost JSDH o možnost prodat starou demontovanou střešní krytinu ze střechy Hasičské 

zbrojnice Chodovská 264 Nová Role (střecha je opravována a pokrývána krytinou novou) 

prostřednictvím sběrny druhotných surovin 
  

 schvaluje 

nákup hasičských vycházkových stejnokrojů pro potřeby JSDH Nová Role za prostředky získané z 
tohoto prodeje ve sběrně druhotných surovin v roce 2016.  

 
 hlasování  

3 pro 1 se zdržel 

 

 
 

Usn.č. 50/04 – 2) 
 

Výpověď na odběr tepelné energie do objektu č. p. 148, NR: 

RMě  
 schvaluje 

podání výpovědi na odběr tepelné energie do objektu č. p. 148, Nová Role (bývalý DDM a 

knihovna) dodavateli tepla společnosti Norobyt, s.r.o. v souladu se Smlouvou č. F 10 o koupi a 
prodeji tepelné energie čl IV. RMě ukládá tajemníkovi MěÚ podání výpovědi zajistit. 

 
 hlasování  

4 pro 
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Usn.č. 50/05 – 1)  
 

Realizace projektu „Vyregulování soustavy sekundární sítě CZT“: 
RMě  

 bere na vědomí 

informaci o stavu realizace projektu „Vyregulování soustavy sekundární sítě CZT“, 

 
 schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 Zdeněk Vodák, HARPYJE CZ s.r.o., Botanická 256, 362 63 Dalovice, IČ 

03375315, s nabídkovou cenou 31 460,00Kč včetně DPH, 
 

 ukládá 

starostce města uzavřít dodatek č. 1 k příkazní smlouvě. 
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 50/05 – 2)  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce na realizaci projektu „Nádražní 291 - 

oprava tepelné izolace“: 
RMě  

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na 
realizaci projektu „Nádražní 291 - oprava tepelné izolace“, 

 
 schvaluje 

jako vítězného uchazeče na realizaci projektu firmu M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o., IČO 29292867, 

Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč, s nabídkovou cenou 471.936,00 Kč bez DPH, 542.727,00 Kč 

včetně DPH. 
 

 Ukládá 

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

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 50/05 – 3)  
 

Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby NOVÁ ROLE - JIMLÍKOV - PROPOJENÍ PĚŠÍ A CYKLOTRASOU“: 

RMě  

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na realizaci 
projektu „Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby NOVÁ ROLE - JIMLÍKOV - 

PROPOJENÍ PĚŠÍ A CYKLOTRASOU“  
 

 schvaluje 

jako vítězného uchazeče na realizaci projektu firmu Martin Kohout – IMK projekt, IČO 11612860, 

S. K. Neumanna1006, 363 01 Ostrov s nabídkovou cenou 300.000,00 Kč bez DPH, 363.000,00 
Kč včetně DPH. 

 
 ukládá  

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

 

 
Usn.č. 50/05 – 4)  

 
Poptávkové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Regenerace panelových sídlišť Nová 

Role - I. Etapa“: 

RMě  
 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na realizaci 

projektu „Regenerace panelových sídlišť Nová Role - I. Etapa“, 
 

 schvaluje 

jako vítězného uchazeče na realizaci projektu firmu EGRACOM s.r.o., IČO 27967239, nám. Krále 
Jiřího z Poděbrad 482/37, 350 02 Cheb, s nabídkovou cenou 225.000,00 Kč bez DPH, 

272.500,00 Kč včetně DPH.  

 
 Ukládá 

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

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 50/06 – 1)  

 
Platy ředitelů školských zařízení: 

RMě  
 schvaluje 

stanovení platů ředitelů školských zařízení města s účinností od 1. 9. 2016 na základě Nařízení 

vlády č. 564/2006 Sb., v platném znění – poslední změna NV č.  273/2016 Sb., dle přílohy č. 9 

tohoto nařízení, s účinností od 1. 9. 2016, v souladu se zákoníkem práce, zákonem o 
pedagogických pracovnících a na základě příslušných ustanovení školského zákona a zákona o 

obcích  
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 50/07 – 1)  
 

Přidělení bytů v DPS: 
RMě  

 schvaluje 

směnu bytu č. 11 po za byt č. 2, 

 
 schvaluje 

přidělení volného bytu č. 2 manželům ********  

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 50/07 – 2)  

 
Smlouva o zřízení věcného břemene:  

RMě  
 schvaluje 
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uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. 

IV-12-0010645/VB2, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 

zastoupené na základě písemně udělené plné moci subjektem Václav Vaidiš – Elektromontáže 
s.r.o., Botanická 276, 362 63 Dalovice, IČ 26382300. Jedná se o umístění, zřízení a provozování 

distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 988 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, za podmínek 
stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Jednorázová náhrada za zřízení 

věcného břemene se sjednává ve výši  1000,- Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni 

uzavření smlouvy.  
 

 hlasování  
4 pro 

 

 
Usn.č. 50/07 – 3)  

 

Smlouva o zřízení věcného břemene:  
RMě  

 schvaluje 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a o právu provést stavbu ve 
prospěch ********. Jedná se o stavbu plynárenského zařízení „NTL plynovodní přípojka pro č.p. 

240, Nová Role“ včetně jeho součástí, příslušenství, opětných a vytyčovacích bodů na pozemku 

p. č. 1100/1 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 
Sb., energetický zákon. 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 

 
 

 
 

 

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

            starostka města    místostarosta města 
 


