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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 64. zasedání konaného dne 29. 3. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 

 

Usn.č. 64/02 – 1) 
 

Ukončení nájemní smlouvy mezi Městem Nová Role a TJ Nová Role oddíl ASPV 
RMě  

 souhlasí  

na základě předložené žádosti s ukončením nájemní smlouvy ze dne 5. 3. 2010 uzavřené mezi 

městem a TJ Nová Role, oddílem ASPV, zastoupeným paní Jitkou Rákošovou – předsedkyní 
oddílu, dohodou ke dni 31. 3. 2017 na pronájem nebytových prostor v Chodovské ul. č. p. 236 

v Nové Roli ve 2. NP vedle sálu KD o výměře 137 m2  
 

 hlasování  
5 pro 
 

 

Usn.č. 64/02 – 2) 
 

Bytová situace v DPS 
RMě  

 bere na vědomí 

námitky proti výpovědi z nájmu bytové jednotky č. 18. v bytovém domě Nádražní č. p. 254, 

Nová Role podané nájemníkem bytu******, doručené písemně městu Nová Role dne 22. 3. 
2017 

 
 ruší 

výpověď z nájmu bytu podanou městem ke dni 30. 6. 2017, která byla ****** doručena dne 14. 

3. 2017 
 

 konstatuje, 

že i přes informace, které k této věci ******** podala, vnímá RMě jednání nájemníka jako 

porušení nájemní smlouvy  
 

 ukládá 

správci bytu Norobyt, s.r.o. po vypršení nájemní smlouvy na dobu určitou mezi městem Nová 
Role a ******* neobnovit ******** od 1. 1. 2018 nájemní smlouvu na další období 

 

 hlasování  
5 pro 

 

 
Usn.č. 64/02 – 3) 

 
Záměr obce na prodej pozemku st.p.č. 68/2 k.ú. Jimlíkov 

RMě  

 ukládá 

OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti ********, zveřejnit záměr obce na prodej 
pozemku  st. p. č. 68/2  o výměře 1475 m2 v k. ú. Jimlíkov, obec Nová Role. Cena pozemku pro 

prodej je navržena ve výši 80,- Kč + 21% DPH za m2 plochy 
 

 hlasování  
5 pro 
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Usn.č. 64/02 – 4) 

 

Souhlas se zveřejněním záměru obce na prodej části pozemku p.č. 1101/6 k.ú. Nová Role 
RMě  

 bere na vědomí a souhlasí 

se zveřejněním záměru obce na prodej části pozemku p. p. č. 1101/6, k. ú. Nová Role o velikosti 
přibližně 112 m2, která z pravého boku přiléhá k budově Školní č. p. 231 (bývalý VÚM) 

 

 hlasování  
5 pro 

 

 
Usn.č. 64/03 – 1) 

 
Zvýšení příspěvku na činnost ZŠ Nová Role 

RMě  

 schvaluje 

své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role § 3113, pol. 5331 - zvýšení příspěvku na 
činnost o Kč =3.370,-- na doplacení kulturní akce konané pro ZŠ dne 15. 3. 2017 v Kulturním 

domě v Nové Roli  
 

 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 64/03 – 2) 
 

Potvrzení o bezdlužnosti 
RMě  

 ukládá 

Norobyt, s. r. o. dodržovat usnesení Rady města Nová Role č. 74/06 – 10) ze dne 12. 3. 2014 

o doložení Potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Nová Role od žadatelů o pronájem nebo prodej 
pozemků, bytů, nebytových prostor a žadatelů o poskytnutí dotace, příspěvku z rozpočtu města. 

Potvrzení si zajistí žadatel sám na EO úřadu města. Potvrzení o bezdlužnosti nutno dokládat i při 
prodlužování nájemních smluv na dobu určitou 

 

 hlasování  
5 pro 

 

 
Usn.č. 64/03 – 3) 

 
Rozpočtové opatření č. 10/2017 a 11/2017 

RMě  

 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 10/2017 na Kč =3 370,-- 
Zvyšují se běžné výdaje – základní škola, příspěvek na činnost   

§ 3113, položka 5331 – doplatek divadelní představení  
Snižují se běžné výdaje – nespecifikované rezervy 

§ 6409, položka 5901 – čerpání běžné rezervy 

 
 schvaluje 

nepřijetí RO dle usn. ZMě 22/04 – 2b) z důvodu přijetí dalších finančních darů do sbírky pro 

Danu na vozík na Konto pomoci města 
 

 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 11/2017 na Kč =86 000,-- 
Zvyšují se běžné výdaje – základní umělecká škola, spotřeba el. en. 

§ 3231, položka 5154 
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Snižují se běžné výdaje – základní umělecká škola, opravy a udržování 

§ 3231, položka 5171 

 
 bere na vědomí 

informaci o písařské chybě v předkládaných rozpočtových opatřeních č. 2, 3, 4, 5, 6, 7/2017, kdy 

byl chybně uveden odvětvový § 6909, který neexistuje, namísto správného § 6409 -  ostatní 
činnosti jinde nezařazené. Jedná se o poslední odvětvový paragraf rozpočtové skladby, který byl 

používán současně s položkou 5909 – ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené k čerpání 

běžné rezervy rozpočtu 
 

 ukládá 

EO MěÚ NR zajistit opravu číselného označení § v přehledu schválených RO 
 

 hlasování  
5 pro 
 

 

Usn.č. 64/03 – 4) 
 

Odpis nedobytné pohledávky 
RMě  

 schvaluje 

odpis nedobytné pohledávky za roční vyúčtování služeb u nájemného za byt v ulici Tovární č. p. 

239, v Nové Roli v částce Kč =1 485,72 za období roku 2015 z důvodu nevymahatelnosti pro 
úmrtí dlužníka ******** 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

 

Usn.č. 64/03 – 5) 
 

Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro ZUŠ Nová Role 
RMě  

 neschvaluje 

žádost o poskytnutí neinvestiční dotace Základní umělecké škole Nová Role na zajištění 8 kusů 

stejnokrojů pro folklórní soubor při ZUŠ Nová Role 
 

 hlasování  
5 pro 
 

 
Usn.č. 64/03 – 6) 

 

Vyřazení movitého majetku 
RMě  

 schvaluje  

vyřazení movitého majetku města v celkové hodnotě Kč 360 647,94 z prostor Městského úřadu, 
knihovny z Mezirolí a DPS z důvodu vysoké opotřebovanosti a stáří majetku 

 

 hlasování  
5 pro 
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Usn.č. 64/03 – 7) 

 

Pronájem kontejneru na plast a papír u areálu FK Nová Role 
RMě  

 schvaluje 

pronájem 1 ks kontejneru na plast o objemu 240 l s vývozem 
2x měsíčně a 1 ks kontejneru na papír o objemu 240 l s vývozem 1x měsíčně od společnosti AVE 

Nejdek v době fotbalové sezóny z areálu FK Nová Role. Cena za vývoz jedné nádoby činí Kč 

=90,--. Tyto nádoby na tříděný odpad (plast a papír) budou umístěny v areálu Fotbalového 
klubu Nová Role u klubovny, úhradu za vývoz v době hráčské fotbalové sezóny bude hradit 

město 
 

 hlasování  
5 pro 
 

 

Usn.č. 64/03 – 8) 
 

Přijetí finančního daru od společnosti WOMEN FOR WOMEN 
RMě  

 schvaluje 

své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role přijetí účelově určeného finančního daru od 

společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO 
DĚTI. Finanční dar základní škola použije výhradně k účelu uhrazení stravného ve školní jídelně 

pro děti ze sociálně slabých rodin 
 

 hlasování  
5 pro 

Usn.č. 64/03 – 9) 

 

Přezkoumání hospodaření města za rok 2017 
RMě  

 schvaluje 

podání žádosti Krajskému úřadu Karlovarského kraje o provedení přezkoumání hospodaření 
města za rok 2017 

 

 ukládá 

EO MěÚ ukončit využívání služeb soukromého auditora 
 

 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 64/03 – 10) 
 

Žádost SVJ Božičany 
RMě  

 bere na vědomí 

žádost SVJ Božičany č. p. 150 – 151 o finanční příspěvek ve výši 100. 000,- Kč na vybudování 

lokální kotelny bytového domu a konstatuje, že vzhledem k tomu, že město Nová Role je 
v současné době vlastníkem dvou bytových jednotek v předmětné nemovitosti a s přihlédnutím 

k tomu, že obec musí s veřejnými prostředky nakládat s péčí řádného hospodáře, bude v této 
věci jednat shodně jako ostatní členové SVJ Božičany č. p. 150 – 151, v souladu s rozhodnutím 

nejvyššího orgánu společenství 

 
 hlasování  

5 pro 
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Usn.č. 64/03 – 11) 

 

Navýšení roční paušální ceny za služby 
RMě  

 bere na vědomí 

informaci o navýšení roční paušální ceny za služby o 0,7% (dle inflace za rok 2016) v souladu se 
smlouvou na údržbu výtahů uzavřenou se spol. Výtahy Schmitt + Sohn s.r.o., Jenišov 116, 

Kalovy Vary 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 64/04 – 1) 

 
VZ – schválení výsledu poptávkového řízení – „Nová Role – ulice Za Zastávkou“, 

RMě  
 bere na vědomí 

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

realizaci projektu „Nová Role – ulice Za Zastávkou“ 

 
 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče EUROVIA CS, 

a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, Karlovy Vary, PSČ 
360 02, IČ 45274924, s nabídkovou cenou 991 746,00 Kč bez DPH, cena s DPH činí 1 200 

012,66 Kč 
 

 ukládá 

starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na 

realizaci akce 

 
 pověřuje 

starostku podpisem smlouvy s vítězem poptávkového řízení 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 64/04 – 2) 

 
VZ – „TDI pro projekty komunikací města v roce 2017“, 

RMě  
 bere na vědomí 

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

projektů „TDI pro projekty komunikací města v roce 2017“, 
 

 schvaluje 

uzavření příkazní smlouvy na zajištění výkonu technického dozoru na dopravní projekty „TDI pro 

projekty komunikací města v roce 2017“ s Ing. Romanem Havlanem, Dolní Žďár č. p. 31, Ostrov 
nad Ohří, PSČ 363 01, IČ 72256583, za předloženou nabídkovou cenu 199 500,00 Kč bez DPH, 

tj. 241 395,00 Kč včetně DPH 
 

 ukládá 

starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušnou příkazní smlouvu na TDI 

 
 pověřuje 

starostku podpisem příkazní smlouvy na TDI s vítězem poptávkového řízení 
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 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 64/05 – 1) 

 
Zajištění zřízení příspěvkové organizace ZUŠ Nová Role 

RMě  

 ukládá 

tajemníkovi úřadu zajistit zřízení příspěvkové organizace města Základní umělecká škola Nové 
Role, tak aby mohl být přes letní prázdniny 2017 vyhlášen konkurz na obsazení funkce ředitele 

této organizace 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 64/06 – 1) 
 

Kulturní záležitosti 

RMě  
 bere na vědomí 

zápis Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 23. 3. 2017 

 
 nesouhlasí 

se změnou termínu konání akce města Kácení Májky a potvrzuje původní schválený návrh 

termínu pátek 2. 6. 2017 

 
 souhlasí 

s konáním ohňostroje v sobotu 16. 9. 2017 ve 20.45 h v rámci Michalské pouti na pláži u rybníka 

jako jediného ohňostroje města v částce Kč 30 tis. 
 

 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 64/07 – 1) 
 

Zapůjčení párty stanů a pivních setů na akci Dny Policie ČR 27.5.2017 

RMě  
 schvaluje 

zapůjčení 1 ks párty stanu + 10 ks pivních setů Krajskému ředitelství Policie ČR v Karlových 

Varech na pořádání akce Dny Policie ČR dne 27. 5. 2017. Zapůjčení stanu i setů bude bezplatné, 
Policie ČR složí kauci a uhradí náklady spojené s přepravou a obsluhou materiálu. Komunikací se 

zástupci Policie ČR je pověřen místostarosta města 
 

 hlasování  
5 pro 

 
 
 
 

 

 
 

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

            starostka města    místostarosta města 


