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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 65. zasedání konaného dne 12. 4. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 

 

Usn.č. 65/02 – 1) 
 

Záměr dočasného pronájmu části p.p.č. 1049/3 -  buňka pro uskladnění paddleboardů 
RMě  

 schvaluje  

bezplatné zapůjčení části travnaté pláže u břehu rybníka v Nové Roli, jedná se o část pozemku 

p. č. 1049/3 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role o výměře cca 100 m2 mezi stromy na břehu 
rybníka k umístění reklamního stojanu a paddleboardů v době od 1. 6. do 30. 9. 2017 pro 

společnost Zažij léto a zimu, IČ 02997053, která bude v letních měsících za příznivého počasí na 
pláži paddleboardy půjčovat zájemcům 

 
 ukládá 

EO MěÚ zveřejnit záměr obce dočasného pronájmu části p. p. č. 1049/3 o výměře 18 m2 v k. ú. 

Nová Role, obec Nová Role za účelem umístění stavební buňky jako skladu paddleboardů, a to v 

období od 06/2017 do 9/2017 s podmínkou provozu buňky maximálně do 20.00 hod 
 

 pověřuje EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy po ukončení připomínkování 

zveřejněného záměru obce za smluvní cenu nájemného Kč = 4 000,-- 
 

 hlasování  
4 pro, 1 proti 

 
 

Usn.č. 65/02 – 2) 
 

Pronájem nebytových prostor v budově Tovární 239 
RMě  

 schvaluje 

na základě předložené žádosti a zveřejněného záměru obce od 22. 3. do 7. 4. 2017 pronájem 

nebytových prostor v budově č. p. 239 v Tovární ulici v Nové Roli, celková výměra 18 m2. 
Nebytový prostor je situován v rohu přízemí budovy vstupem přímo z komunikace. Nájemní 

smlouva bude uzavřena s platností od 1. 5. 2017 za obecně platných podmínek města ve 
prospěch I&P SHOP s. r. o., IČ 28041640, U Plynárny 311, 362 25 Nová Role zastoupený panem 

Petrem Jakubesem za účelem umístění provozovny kancelář a expediční sklad internetového 

obchodu.  Nájemné činí Kč =495,--/m2/rok. Nájemce si v součinnosti se správcem objektu zajistí 
vlastní měření el. en., platby za ÚT, SV a TUV bude s nájemcem rovněž řešit správce objektu 

Norobyt s. r. o. 
 

 ukládá Norobyt s. r. o. zajistit uzavření nájemní smlouvy a předání prostor 

 
 hlasování  

5 pro 

 

 
Usn.č. 65/02 – 3) 

 
Přidělení bytu v DPS 

RMě  

 schvaluje 

přidělení uvolněného bytu č. 12 v bytovém domě Nádražní č. p. 254, Nová Role (DPS) žadatelce 
********  
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 ukládá správci bytu Norobyt, s.r.o. uzavřít s žadatelkou nájemní smlouvu s účinností od 1. 5. 

2017 a zajistit předání bytu do užívání.   

 
 hlasování  

5 pro 
 

 
 

Usn.č. 65/02 – 4) 

 
Prodej bytu v Božičanech č.p. 150 

RMě  
 bere na vědomí  

cenu bytu č. 2 (garsoniéra) v Božičanech č. p. 150 stanovenou znaleckým posudkem na částku 

180.000,- Kč  
 

 doporučuje ZMě  
prodej bytu žadateli – současnému nájemníkovi bytu – schválit    

 
 ukládá  

tajemníkovi MěÚ na prodej předmětného bytu zveřejnit záměr obce 

 
 hlasování  

5 pro 

 

 
Usn.č. 65/03 – 1) 

 
Rozpočtové opatření č. 12/2017 

RMě  
 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 12/2017 na Kč =200 000,-- 

Zvyšují se běžné výdaje – KD - teplo   

§ 3392, položka 5152   
Snižují se běžné výdaje – KD – el. energie 

§ 3392, položka 5154 o Kč 40 000,-- 
Snižují se běžné výdaje – činnosti knihovnické – teplo 

§ 3314, položka 5152 o Kč 160 000,-- 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 65/03 – 2) 
 

Rozúčtování záloh na teplo v objektu č.p. 236 

RMě  
 schvaluje 

rozúčtování záloh na teplo v objektu č. p. 236 pro jednotlivé uživatele objektu takto: 

§ 3392 Kulturní dům – 30 % 
§ 6171 Úřad – 53 % 

§ 3314 Činnosti knihovnické – 15 %  

§ 3421 Využití volného času dětí a mládeže, org. 906 – 2% (Junák) 
 

 hlasování  
5 pro 
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Usn.č. 65/03 – 3) 

 

Poskytnutí dotace na celoroční činnost spolků 
RMě  

 schvaluje 

poskytnutí dotace na celoroční činnost spolků v roce 2017 působících v Nové Roli z rozpočtu 
města v souladu s Pravidly města takto:   

- Český rybářský svaz MO Božičany ve výši Kč =18 000,-- 

- Pěvecký sbor Chorea Nova Nová Role ve výši Kč =13 000,--  
- Červení Panteři Nová Role ve výši Kč   = 9 000,-- 

- Balcare club, z. s. Mezirolí    = 15 000,-- 
 

 doporučuje ZMě 

schválit poskytnutí dotace na celoroční činnost spolků v roce 2017 působících v Nové Roli 
z rozpočtu města v souladu s Pravidly města takto: 

- Tělovýchovná jednota Nová Role ve výši Kč    = 300 000,-- 

- Fotbalová klub Nová Role ve výši Kč    = 500 000,-- 
- Tenisový klub Nová Role ve výši Kč     = 100 000,--  

- Skaut-český skauting ABS, středisko Javor Nová Role = 55 000,--  
 O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v Pravidlech. 

 

 bere na vědomí 

obdržené žádosti od společností RiR s. r. o., Jaroslav Vaverka na pořádání kulturních akcí na 
pláži v létě 2017. O poskytnutí konkrétní výše dotace bude jednáno po vyhodnocení projektů 

 
 zamítá 

poskytnutí dotace společnosti Farní charita Karlovy Vary na celoroční činnost a Balcare club, z. s. 

na pořádání Dětského dne 
 

 hlasování  
4 pro 1 se zdržel 

 
 

Usn.č. 65/04 – 1) 
 

Uzavření smlouvy s vítězných uchazečem na realizaci projektu „Obnova MVN ve Vrbičkách“ 

RMě  
 bere na vědomí 

výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci 

projektu „Obnova MVN ve Vrbičkách“ 
 

 schvaluje 

uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 
omezeným, IČ 40233308  
 

 ukládá 

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

 
 hlasování  

5 pro 
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Usn.č. 65/04 – 2) 

 

VZ malého rozsahu na služby „Hodnocení stavu stromů“ – schválení nabídky 
RMě  

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Hodnocení stavu 
stromů“, 

 

 schvaluje 

nabídku na plnění služby veřejné zakázky uchazeče Safe Trees, s.r.o., IČ 26935287, 
s předpokládanou cenou za 550 ks stromů 66 000,00 Kč bez DPH a 89 860 Kč vč. DPH 

 
 ukládá 

vedoucí EO MěÚ Nová Role navrhnout rozpočtová opatření 

 
 ukládá  

starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah 

 

 hlasování  
5 pro 
 

 
Usn.č. 65/04 – 3) 

 

VZ malého rozsahu na služby „Výměna zásuvkových skříní“ – schválení nabídky 
RMě  

 bere na vědomí  

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Výměna 
zásuvkových skříní“ 

 
 schvaluje 

nabídku na plnění služby veřejné zakázky uchazeče Miroslav Slezák, IČ 44665881, 

s předpokládanou cenou 32 135,00 Kč bez DPH, tj. 38 883,35 Kč vč. DPH 

 
 ukládá 

vedoucí EO MěÚ Nová Role navrhnout rozpočtová opatření 

 
 ukládá 

starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah 

 

 hlasování  
5 pro 

 

 
 

Usn.č. 65/04 – 4) 
 

VZ na stavební práce na realizaci projektu Karlova stezka II – část „NOVÁ ROLE – JIMLÍKOV, 

PROPOJENÍ PĚŠÍ A CYKLOTRASOU – ČÁST A“- schválení smlouvy s vítězným uchazečem 
RMě  

 bere na vědomí 

výsledek zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci 
projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky, číslo projektu 100248777, 

část „NOVÁ ROLE - JIMLÍKOV, PROPOJENÍ PĚŠÍ A CYKLOTRASOU - ČÁST A“ 

 
 schvaluje 

uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností STRABAG a.s., IČ 60838744, s výší 

nabídkové ceny 2 915 653,14 Kč bez DPH 
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 ukládá 

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

 

 hlasování  
5 pro 
 

 
Usn.č. 65/04 – 5) 

 

VZ na stavební práce na realizaci projektu Karlova stezka II – část „NOVÁ ROLE – JIMLÍKOV, 
PROPOJENÍ PĚŠÍ A CYKLOTRASOU – ČÁST B“- schválení smlouvy s vítězným uchazečem 

RMě  
 bere na vědomí 

výsledek zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci 

projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky, číslo projektu 100248777, 
část „NOVÁ ROLE - JIMLÍKOV, PROPOJENÍ PĚŠÍ A CYKLOTRASOU - ČÁST B“ 

 

 schvaluje 

uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností ROADFIN STAVBY s.r.o., IČ 04852427, s 
výší nabídkové ceny 1 204 673,95 Kč bez DPH 

 
 ukládá 

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

 

 hlasování  
5 pro 

Usn.č. 65/04 – 6) 

 
Zrušení VZ malého rozsahu –„Zateplení objektu č.p. 236 – Nová Role“ 

RMě  
 bere na vědomí 

informaci o zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci projektu 

„Zateplení objektu č. p. 236 – Nová Role“ 

 
 ruší 

veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení objektu č. p. 236 – Nová Role“, 

 
 ukládá 

Mgr. Pastorovi, investičnímu referentovi města, vyhlásit nové výběrové řízení 

 

 hlasování  
5 pro 

 
 

Usn.č. 65/05 – 1) 

 

Předložení kalkulace nákladů na vedlejší hospodářskou činnost – ZŠ Nová Role 
RMě  

 bere na vědomí 

předložené kalkulace nákladů příspěvkové organizace města Základní škola Nová Role na vedlejší 
hospodářskou činnost organizace (pronájmy, služby - školní jídelna) 

 
 souhlasí 

se stanovenými cenami za pronájem a oběd pro cizí strávníky 

 
 hlasování  

5 pro 
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Usn.č. 65/06 – 1) 

 

Schválení termínu konání Plesu města v roce 2018 
RMě  

 schvaluje 

termín konání Plesu města v roce 2018 v sobotu 27. 1. 2018 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 

Usn.č. 65/07 – 1) 
 

Posílení stanovišť na tříděný odpad v Mezirolí 

RMě  
 schvaluje 

posílení stávajících stanovišť na tříděný odpad v Mezirolí, a to stanoviště u knihovny a u č. p. 61 

o jeden kontejner na plast (u č. p. 61) a jeden kontejner na papír (u knihovny). Smluvní cena za 
svoz je stanovena dle přílohy č. 2 ke smlouvě o sběru, přepravě a využití separovaných složek 

komunálního odpadu se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. tj. Kč =104,- za 1 

ks/týden bez DPH 
 

 
 hlasování  

5 pro 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

            starostka města    místostarosta města 


