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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 62. zasedání konaného dne 1. 3. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 

 

Usn.č. 62/02 – 1) 
 

Návrh na prominutí nájemného – nebytové prostory autokempu Chodovská 306 v Nové Roli 
RMě  

 bere na vědomí  

návrh na prominutí nájemného za II. pololetí roku 2016 ve výši Kč =35 000,-- celkem bývalému 

nájemci za pronájem nebytových prostor autokempu Chodovská č. p. 306 v Nové Roli jako 
kompenzaci za náklady elektrické energie spotřebované v přečerpávací stanici odpadních vod 

před areálem autokempu. Pronájem prostor byl ukončen k 30. 11. 2016 
 

 doporučuje ZMě  

uložit Finančnímu výboru ZMě návrh projednat a zaujmout k němu stanovisko 
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 62/02 – 2) 
 

Prominutí nájemného nebytových prostor autokempu Chodovská 306 v Nové Roli 

RMě  
 schvaluje 

částečné prominutí nájemného za rok 2017 ve výši Kč =5 500,-- celkem nájemci RiR s. r. o. za 

pronájem nebytových prostor autokempu Chodovská č. p. 306 v Nové Roli u rybníka z důvodu 
podpisu nájemní smlouvy až na konci měsíce ledna t. r.  

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 62/02 – 3) 

 
Rozpočtové opatření č. 7/2017 

RMě  

 schvaluje  

rozpočtové opatření č. 7/2017 na Kč 35 000,-- 
 Zvyšují se běžné výdaje 

   § 6171, položka 5171 – oprava WC úřadu 
   Snižují se běžné výdaje 

   § 6909, položka 5901 – nespecifikované rezervy  
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 62/02 – 4) 
 

Schválení rozpisu závazných ukazatelů na rok 2017 – ZŠ Nová Role 

RMě  
 schvaluje 

své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role rozpis závazných ukazatelů na rok 2017,     

§ 3113, pol. 5331, – celkem příspěvek na provoz Kč =2 536 000,--. Příspěvek bude zasílán ve 
výši 1/12 měsíčně.  
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 501 materiál Kč 237 tis. 

 502 energie Kč 950 tis. 

 503 vodné, stočné 50 tis. 
 511 opravy a udržování 449 tis. 

 512 cestovné 8 tis. 
 513 náklady na reprezentaci 8 tis. 

 518 ostatní služby 473 tis. 

 525 zákonné pojištění zaměstnanců 40 tis. 
 527 ostatní sociální náklady 25 tis. 

 549 pojištění majetku 39 tis. 
 551 odpisy DHM 41 tis. 

 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 216 tis. 
V pravomoci ředitelky organizace je přesun prostředků mezi ukazateli v max. výši do Kč 30 tis. bez 

souhlasu zřizovatele 

 
 schvaluje 

své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role rozpis závazných ukazatelů na rok 

2017, § 3111, pol. 5331, org. 220 – celkem příspěvek na provoz Kč =1 286 000,--. Příspěvek 
bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.  

501 materiál Kč 50 tis. 

502 el. energie Kč 60 tis.  
503 vodné, teplo, plyn Kč 550 tis. 

511 opravy a udržování Kč 231 tis. 
512 cestovné Kč 0 tis. 

513 náklady na reprezentaci Kč 0 tis. 
518 ostatní služby Kč 205 tis. 

521 mzdové náklady Kč 13 tis. (DPP údržba zahrady) 

549 ostatní náklady z činnosti Kč 5 tis. 
551 odpisy DHM Kč 22 tis.  

558 náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 150 tis. 
V pravomoci ředitelky organizace je přesun prostředků mezi ukazateli v max. výši do Kč 15 tis. bez 

souhlasu zřizovatele 

 
 schvaluje 

své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role rozpis závazných ukazatelů na rok 

2017, § 3421 pol.5331,  – celkem příspěvek na provoz Kč  =708 000,-- takto: 
 501 materiál Kč 73 tis. 

 502 energie Kč 113 tis. 
 503 vodné 5 tis. 

 511 opravy a udržování 7 tis. 

 512 cestovné 7 tis. 
 518 ostatní služby 165 tis. 

 549 pojištění majetku 19 tis. 
 551 odpisy DHM 6 tis. 

 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku 15 tis. 

 521 mzdové náklady 220 tis. (částečný příspěvek zřizovatele) 
 524 zákonné sociální pojištění 75 tis.  

527 ostatní sociální náklady 3 tis. (částečný příděl do FKSP) 
 

 schvaluje 

své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, rozpis závazných ukazatelů na rok 

2017, §3111, pol. 5331, org. 230 – celkem příspěvek na provoz Kč  =354 000,--takto: 
 501 materiál Kč 60 tis. 

 501 učební pomůcky Kč 15 tis. 
 502 energie Kč 65 tis. 

 503 vodné 7 tis. 
 511 opravy a udržování 50 tis. 

 512 cestovné 1 tis. 

 518 ostatní služby 131 tis. 
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 549 pojištění majetku 5 tis. 

 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 20 tis. (herní prvek na zahradu) 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 62/02 – 5) 

 
Rozpis rozpočtu neinvestičních výdajů v odvětvovém paragrafu Požární ochrana 

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 
v odvětvovém paragrafu Požární ochrana – dobrovolná část takto: 

 

a) JSDH NR § 5512, org. 520, celkem Kč 510 000,-- 
 položka 5019 – refundace Kč 5 tis. 

 položka 5021 – ostatní osobní výdaje Kč 12 tis. (správce) 
 položka 5039 – ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Kč 3 tis.  

 položka 5132 – ochranné pomůcky 30 tis. (rukavice, přilby) 

 položka 5137 – DrHM Kč 90 tis. (od částky Kč 3 tis. za kus bez DPH, technické vybavení – zásahové      
obleky, obuv) 

 položka 5139 – materiál Kč 30 tis.  
 položka 5139 – materiál Kč 10 tis. – mladí hasiči  

 položka 5151 – studená voda Kč 10 tis. 
 položka 5153 – plyn Kč 93 tis. 

 položka 5154 – el. energie Kč 20 tis. 

 položka 5156 – PHM Kč 20 tis. 
 položka 5162 – telekomunikace Kč 15 tis. 

 položka 5163 – pojištění HAV+POV Kč 60 tis. (CAS Renault + Ford Transit) 
 položka 5167 – školení Kč 3 tis. 

 položka 5169 – ostatní služby Kč 40 tis. (STK, lékařské prohlídky, kultura)  

 položka 5169 – ostatní služby Kč 10 tis. (činnost mladých hasičů)   
 položka 5171 – opravy a údržba Kč 59 tis. 

 
b) JSDH Mezirolí § 5512, org. 530, celkem Kč 75 000,-- 

položka 5137 – DrHM Kč 12 tis. (od částky Kč 3 tis./ks bez DPH, technické vybavení – zásahové 
obleky a obuv na soutěže) 

položka 5139 – materiál Kč 10 tis. (překážky) 

položka 5154 – el. energie Kč 2 500,-- 
položka 5156 – PHM Kč 10 000,-- 

položka 5169 – ostatní služby Kč 40 500,-- (STK, zdrav. prohlídky, kulturní akce – masopust, májka, 
dětský den) 

 

 hlasování  
4 pro 

 

 
Usn.č. 62/02 – 6) 

 

Odpisový plán ZŠ Nová Role, MŠ Nová Role, DDM Nová Role 
RMě  

 schvaluje 

své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role odpisový plán na rok 2017 ve výši             
Kč 41 tis v předloženém znění. 
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 schvaluje 

své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role odpisový plán na rok 2017 ve výši 

Kč 22 tis v předloženém znění.  

 
 schvaluje 

své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role odpisový plán na rok 2017 ve výši Kč 

6 tis v předloženém znění.  
Výše odpisů byla schválena i rozpisem závazných nákladových ukazatelů na rok 2017, účet odpisy 

majetku 551 všem dotčeným PO. 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 62/02 – 7) 
 

Střednědobý výhled pro PO na roky 2018 až 2019 v členění na náklady a výnosy 

RMě  
 schvaluje  

svým příspěvkovým organizacím dle § 28 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na 

období let 2018 až 2019 v členění na náklady a výnosy organizace 
 

 ukládá 

dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledů na internetových stránkách jednotlivých 

příspěvkových organizací a dále na stránkách města jako zřizovatele:   
a) Základní škola Nová Role, přísp. org., v objemu celkových předpokládaných nákladů a 

výnosů v tis. Kč pro rok 2018 náklady Kč 18 226, výnosy Kč 18 659, pro rok 2019 
náklady Kč 19 091, výnosy Kč 19 221. 

b) Mateřská škola Cestička Nová Role, přísp. org., Rolavská 234 v objemu celkových 
předpokládaných nákladů a výnosů v tis. Kč pro rok 2018 náklady Kč 6 316, výnosy Kč 

6 316 tis., pro rok 2019 náklady Kč  6 300, výnosy Kč 6 300.  

c) Dům dětí a mládeže Nová Role, přísp. org., v objemu celkových předpokládaných 
nákladů a výnosů v tis. Kč pro rok 2018 náklady Kč 2 010, výnosy Kč 2 010, pro rok 

2019 náklady Kč 2 034, výnosy Kč 2 034. 
d) Mateřská škola Šikulka Nová Role, přísp. org., Mezirolí 67 v objemu celkových nákladů a 

výnosů v tis. Kč pro rok 2018 náklady Kč 2 044, výnosy Kč 2 044, pro rok 2019 náklady 

Kč 2 044 a výnosy Kč 2 044. 
 

 hlasování  
4 pro 
 

Usn.č. 62/02 – 8) 
 

MAS Krušné hory o.p.s. – neinvestiční individuální dotace 

RMě  
 neschvaluje  

společnosti MAS Krušné hory o. p. s. poskytnutí neinvestiční individuální dotace ve výši Kč 

=7 000,-- z rozpočtu města jako příspěvek na organizaci, technické zajištění a propagaci akce 
„Čištění řeky Ohře“ pořádané v rámci celorepublikové dobrovolnické akce „Ukliďme svět! 

Ukliďme Česko“, která se uskuteční 8. 4. 2017 

 
 hlasování  

4 pro 
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Usn.č. 62/02 – 9) 

 

Inventarizace majetku města za rok 2016 
RMě  

 bere na vědomí 

předloženou Zprávu z fyzické a dokladové inventarizace majetku města za rok 2016 
 

 hlasování  
4 pro 

 
Usn.č. 62/02 – 10) 

 
Rozpočtové opatření č. 8/2017 

RMě  
 schvaluje  

rozpočtové opatření č. 8/2017 na Kč 142 000,-- 

Zvyšují se běžné příjmy – ostatní kultura – ples města 

§ 3399, položka 2111  – příjmy ze služeb Kč 47 000,-- 
§ 3399, položka 2321 – přijaté neinv. dary Kč 95 000,-- 

Zvyšují se běžné výdaje – ostatní kultura – ples města 
§ 3399, položka 5169 – služby Kč 107 000,-- 

§ 3399, položka 5175 – pohoštění Kč 35 000,-- 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 62/02 – 11) 
 

Rozpočtové opatření č. 9 

RMě  
 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 9/2017 na Kč 106 000,-- 

Snižují se běžné výdaje – požární ochrana dobrovolná části  
§ 5512, položka 5132 – ochranné pomůcky Kč 80 000,-- 

§ 5512, položka 5169 – ostatní služby Kč 26 000,-- 

Zvyšují se běžné výdaje – požární ochrana dobrovolná část 
§ 5512, položka 5021 – osobní výdaje Kč 12 000,--  

§ 5512, položka 5039 – zákonné pojištění Kč 3 000,-- 
§ 5512, položka 5137 – DrHM (výstroj výzbroj na Kč 3 tis.) Kč 67 000,-- 

§ 5512, položka 5139 – materiál Kč 24 000,-- 
 

 hlasování  
4 pro 

 
Usn.č. 62/02 – 12) 

 
Schválení úpravy platu ředitelce ZŠ Nová Role  

RMě  

 schvaluje 

ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička Nová Role, Rolavská 234 úpravu 
platu dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění ode dne 1. 2. 2017 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 
 



 6 

Usn.č. 62/03 – 1) 

 

Zhotovení vývodu teplé vody pro účely úklidu společných prostor – Nádražní 288 
RMě  

 schvaluje 

zhotovení vývodu teplé vody pro účely úklidu společných prostor v bytovém domě Nádražní 
č. p. 288, o který budoucí vlastníci bytových jednotek požádali. Náklady na spotřebovanou 

vodu budou rozúčtovány poměrně mezi bytové jednotky domu. Náklady spojené se 

zhotovením se budou hradit z účtu SVJ č. p. 288.  
 

 ukládá Norobyt s.r.o. jako správci domu zajistit realizaci 

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 62/03 – 2) 

 

Nákup sklopného parkovacího sloupku  
RMě  

 schvaluje 

nákup sklopného parkovacího sloupku v ceně do Kč =3.500,- vč. DPH a jeho instalaci na 
pozemek před hlavním vchodem do ZUŠ Nová Role. Bude tím zamezeno neoprávněnému 

parkování vozidel a tím zajištěn přístup k bezbariérové nájezdové rampě.  

 
 hlasování  

4 pro 

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

            starostka města    členka rady města 


