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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 60. zasedání konaného dne 15. 2. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 60/02 – 1) 

 

Pronájem nebytového prostoru prodejny potravin a smíšeného zboží v Mezirolí 
RMě  

 
 schvaluje 

pronájem nebytového prostoru prodejny potravin a smíšeného zboží o celkové výměře 37,4 m2 

v budově knihovny v Mezirolí č. p. 49 za cenu nájemného Kč =12,-- za kalendářní rok s ohledem 

na místní situaci jedinému přihlášenému zájemci ******** 
 

 ukládá 

EO EO MěÚ uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce a 
s paušální úhradou energií (SV, plyn, el. en. společné prostory) v částce Kč 510,--/měsíčně 

 
 hlasování  

3 pro 

 

Usn.č. 60/02 – 2) 
 

Přidělení bytu v DPS 
RMě  

 schvaluje 

přidělení volného bytu č. 35 v Nádražní ulici č.p. 254 (DPS) paní ******** 

 
 hlasování  

3 pro 

 
Usn.č. 60/02 – 3) 

 
Zapůjčení sálu KD firmě Star-nova s.r.o. 

RMě  

 bere na vědomí  

oznámení o pořádání neformálního setkání firmy STAR-nova s.r.o. s uživateli kabelové televize 
dne 3. 3. 2017 od 17:00 hodin do 21:00 hodin v Kulturním domě v Nové Roli 

 
 schvaluje  

zapůjčení sálu v Kulturním domě v Nové Roli na tuto akci s tím, že budou uhrazeny poplatky 

s tím spojené, a to na základě usnesení č. 52/04-5 ze dne 19. 10. 2016  

 
 hlasování  

3 pro 

 
Usn.č. 60/03 – 1) 

 

Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci  
RMě  

 bere na vědomí a schvaluje  

aktuální personální složení Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci. Komise pracuje 
v tomto složení: 

- Předsedkyně komise 

Petra Krbcová, členka ZMě 
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- Ostatní členové 

- MUDr. Hana Nesybová, členka ZMě 

- Marie Ngoová – zapisovatelka, zaměstnanec MěÚ vyčleněná pro spolupráci s komisí 
- Mgr. Markéta Šímová 

- Ivana Sakařová 
- Marie Bartošová 

- Dagmar Vochomůrková 

- Milada Pastorová 
- Lukáš Čáslavský 

 
 hlasování  

3 pro 

 
Usn.č. 60/03 – 2) 

 

Zápis z Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci 
RMě  

 bere na vědomí 

zápis z jednání Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci ze dne 19. 1. 2017 
v předloženém znění   

 

 hlasování  
3 pro 
 

Usn.č. 60/04 – 1) 
 

Poskytnutí finančního TJ Nová Role, oddíl ASPV 
RMě  

 schvaluje 

poskytnutí finančního daru ve výši Kč =10 000,-- Tělovýchovné jednotě  Nová Role, oddíl ASPV, 

na materiální vybavení pro cvičení dětí a mládeže dle uzavřené Rámcové darovací smlouvy pro 
rok 2017 ze dne 13. 12. 2016 mezi městem Nová Role a společností Thun 1794 a. s. 

 
 hlasování  

3 pro 

 

Usn.č. 60/04 – 2) 
 

Nákup úklidového chromového jednokbelíkového vozíku 
RMě  

 schvaluje 

nákup profesionálního úklidového chromového jednokbelíkového vozíku včetně příslušenství pro 
potřeby úklidu úřadu  

 

 hlasování  
3 pro 
 

 
 

Usn.č. 60/04 – 3) 

 
Rozpis rozpočtu neinvestičních výdajů pro rok 2017 – osadní výbor Mezirolí a Jimlíkov 

RMě  
 schvaluje  

na základě schváleného rozpočtu pro rok 2017 z 20. zasedání Zastupitelstva města Nová Role ze 

dne 14. 12. 2016 pod bodem usnesení č. 20/04-4) rozpis rozpočtu neinvestičních výdajů takto: 
a)  Osadní výbor Mezirolí celkem Kč 35 000,-- 

 z toho   materiál Kč 3 000,-- (§ 3429, pol. 5139, org. 430)  

       ostatní služby Kč 27 000,-- (§ 3429, pol. 5169, org. 430)  
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       pohoštění Kč 5 000,-- (§ 3429, pol. 5175, org. 420) – akce Loučení s létem a Rozsvícení 

  Vánočního stromu 

 
b) Osadní výbor Jimlíkov celkem Kč 15 000,-- 

 z toho materiál Kč 10 000,-- (§ 3429, pol. 5139, org. 420) 
 pohoštění Kč 5 000,--(§ 3429, pol. 5175, org. 420) – akce Stavění Májky, Den matek,  

 Kácení Májky, Dětský den, Mikulášská zábava, Rozsvícení stromu  

 
 hlasování  

3 pro 

 
Usn.č. 60/04 – 4) 

 
Přijetí finančního daru 

RMě  

 schvaluje  

přijetí finančního daru ve výši Kč =50 000,-- na činnost dětí a mládeže v zájmových spolcích 
působících ve městě dle uzavřené Rámcové darovací smlouvy ze dne 13. 12. 2016 mezi městem 

Nová Role a společností Thun 1794 a. s. pro rok 2017 
 

 ukládá EO MěÚ  
uzavřít příslušnou darovací smlouvu na tuto částku mezi městem a společností Thun 1794 a. s., 

po přijetí daru tento rozdělit mezi Fotbalový klub, Tenisový klub a SDH Nová Role a TJ NR dle 
usn. RMě 59/03 a 60/04. 
 

 hlasování  
3 pro 

 

Usn.č. 60/04 – 5) 
 

Pojištění vozidel 

RMě  
 schvaluje 

ukončení pojištění vozidel města u pojišťovny UNIQUA   

 
 schvaluje uzavřít nově pojistné smlouvy pro vozidlo Škoda Rapid povinné a havarijní pojištění 

u pojišťovny Kooperativa a pro vozidlo Škoda Fabia u pojišťovny Allianz 

 

 hlasování  
3 pro 

 

Usn.č. 60/05 – 1) 
 

Catering při jednorázových akcí v KD v Nové Roli 
RMě  

 schvaluje 

možnost zajištění cateringu při jednorázových akcích v Kulturním domě v Nové Roli dodavatelem 

cateringových služeb vybraným pořadatelem a organizátorem dané akce, který má od města 
Kulturní dům krátkodobě pronajatý. Tímto rada města doplňuje své usnesení č. 27/04-6) ze dne 

7. 10. 2015 
 

 hlasování  
3 pro 
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Usn.č. 60/06 – 01)  

 

ZŠ – kalkulace na vedlejší hospodářskou činnost 
RMě  

 ukládá 

ředitelce Základní školy Nová Role předložit radě města kalkulace na vedlejší hospodářskou 
činnost organizace (pronájmy, služby) v termínu do 31. 3. 2017 

 

 hlasování  
3 pro 
 

Usn.č. 60/07 – 1)  
 

OZV o zajištění a ochraně veřejného pořádku 
RMě  

 bere na vědomí 

žádost osadního výboru Mezirolí o rozšíření obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 ve znění obecně 

závazné vyhlášky č 5/2016 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku o akci Loučení s létem 
pořádanou osadním výborem 

 
 doporučuje ZMě  

obecně závaznou vyhlášku aktualizovat 

 

 ukládá tajemníkovi MěÚ  
zajistit novelizaci vyhlášky a předložit novelizované znění ke schválení         
 

 hlasování  
3 pro 
 

Usn.č. 60/08 – 1)  
 

Licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy 

RMě  
 schvaluje 

udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince 481 902 Sokolov, 

Terminál – Boží Dar právnické osobě Dopravní Autobusy Karlovy Vary, a.s., dle předloženého 
návrhu Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. 

 

 hlasování  
3 pro 

 

Usn.č. 60/08 – 2)  
 

Licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy 
RMě  

 schvaluje 

udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince Nová Role – Chodov – 

Nové Sedlo u Lokte právnické Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s dle předloženého návrhu 
Krajského úřadu Karlovarského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. Linka bude 

provozována jako náhradní autobusová doprava v době výluky na trati č. 140 a 144 v období od 
27. 2.2 017 – 19. 6. 2017. 

 

 hlasování  
3 pro 
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Usn.č. 60/08 – 3)  

 

Kontejnery na směsný komunální odpad 
RMě  

 bere na vědomí 

seznam kontejnerů na směsný komunální odpad předložený jednatelem Technické služby Nová 
Role, o jejichž případném stažení ze stanovišť byla v souvislosti s přijetím obecně závazné 

vyhlášky č. 6/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vedena diskuse. Definitivní rozhodnutí o 
odstranění těchto kontejnerů rada města učiní až poté, co budou známy skutečné náklady na 

jejich svoz a likvidaci odpadů v nich umístěných za rok 2017 
 

 hlasování  
3 pro 
 

Usn.č. 60/08 – 4)  

 
Pasportizace stromů na území města Nová Role 

RMě  
 ukládá 

tajemníkovi MěÚ zajistit nabídku na II. etapu dendrologické pasportizace stromů na území 

města, která by byla provedena v letošním roce. 

 
 hlasování  

3 pro 

 
 

Usn.č. 60/08 – 5)  
 

Bytový dům Nádražní č.p. 288 – energetický audit 

RMě  
 schvaluje 

vyhotovení energetického auditu bytového domu Nádražní č. p. 288, o jehož vyhotovení budoucí 

vlastníci bytových jednotek požádali. Náklady na vypracování auditu se budou hradit z účtu SVJ 
č. p. 288 

 

 bere na vědomí 

žádost budoucích vlastníků byt. jednotek téhož domu o úpravu osvětlení společných prostor 
v domě za účelem snížení nákladů na el. energii   

 
 ukládá Norobyt s.r.o.  

jako správci domu prověřit aktuální stav osvětlení společných prostor domu a navrhnout způsob 

řešení 
 

 hlasování  
3 pro 

 
 

 
 

 

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

            starostka města    členka rady města 


