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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 67. zasedání konaného dne 10. 5. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 67/02 – 1) 

 

Pronájem prostor v DPS – revokace usnesení: 
RMě  

 revokuje 

vzhledem k uvedené chybné informaci (garáž není součástí bytu) své usnesení 66/02 – 11) 
ze dne 26. 4. 2017 tak, že v písmenu a) usnesení se vypouští pasáž věnovaná garáži a vkládá se 

písmeno e) kde RMě ukládá EO MěÚ zveřejnit záměr obce na pronájem garáže č. 2 v domě 

Nádražní č . p. 254, Nová Role (DPS)  
 

 hlasování  
4 pro 
 

Usn.č. 67/02 – 2) 
 

Zapůjčení sálu KD: 

RMě  
 bere na vědomí  

oznámení o pořádání svatební hostiny v pátek dne 7.7.2017 od 17:00 hodin do 8.7.2017 do 4:00 

hodin.  
 

 schvaluje  

žadatelům ******** 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. 2017, 
paušální náhrada za energie nebude prominuta 

 
 hlasování  

3 pro 2 proti (rada při hlasování již byla v plném počtu členů) 

 
 

Usn.č. 67/02 – 3) 

 
Krátkodobý pronájem movitého majetku města: 

RMě  
 souhlasí 

- s krátkodobým pronájmem movitého majetku města (party stany, pivní sety) na kulturní 

a společenské akce dle předloženého ceníku (ceny včetně DPH), který je současně 

zveřejněn na webových stránkách města 
- s krátkodobým pronájmem zvukové aparatury města na kulturní a společenské akce 

(reprobox, mixážní pult, bezdrátový mikrofon) za cenu Kč 1 500,--/den včetně DPH 
- s krátkodobým pronájmem elektrického rozvaděče elektrické energie na společenské a 

kulturní akce za cenu Kč =1 000,--/den včetně DPH 

 
 ukládá 

EO MěÚ – referent kultury zajistit evidenci a koordinaci předložených žádostí, tak aby nedošlo ke 

kolizi termínů s akcemi města a příspěvkových organizací města a předkládat k odsouhlasení 
případné žádosti o bezúplatný pronájem nemovitého nebo movitého majetku města na kulturní a 

společenské akce. Zájemci si zajistí sami dopravu materiálu tam a zpět, městu Nová Role uhradí 
obsluhu personálu na stavění a demontáž stanů a kontrolu majetku. Podmínkou pronájmu 

aparatury je zajištění obsluhy nebo kontroly ze strany města na akci pronajimatele.  

 
 hlasování  

5 pro 
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Usn.č. 67/02 – 4) 

 

Zapůjčení movitého majetku: 
RMě  

 bere na vědomí 

žádost Tomáše a Jana Pavlíčka (Bar Bernard) o pronájem městských stanů a pivních setů na akci 
„Rodinné odpoledne“ dne 13. 5. 2017 v areálu Karlovarské Becherovky 

 

 schvaluje 

žadatelům pronájem městských stanů a pivních setů dle předložené žádosti (2 ks velkých 
městských stanů  4 x 8 m, 1 ks malý městský stan 3 x 3 m, okapy, bočnice a zátěže proti větru, 

15 ks pivních setů) na tuto akci (13. 5. 2017 od 10:00 hodin do 18:00 hodin) a to dle 
schváleného ceníku 

 
 hlasování  

5 pro 

 

 
Usn.č. 67/03 – 1) 

 
Zrušení části usnesení – čerpání fondů ZŠ Nová Role: 

RMě  

 ruší 

na základě konzultace s ředitelkou základní školy a její následné žádosti usnesení RMě č. 66/03-
08 c) ze dne 26. 4. 2017 o použití Rezervního fondu Základní školy Nová Role, příspěvková 

organizace v částce Kč =74 000,-- na posílení Fondu investic dle odst.1g) § 31 z. č. 250/2000 
Sb. 

 
 hlasování  

5 pro 

 

 
 

Usn.č. 67/04 – 1) 
 

Služby dotačního managementu: 

RMě  
 bere na vědomí 

výsledek průzkumu trhu na dotační poradenství projektu „Nová Role - zateplení objektu a 

střechy č. p. 236“. 
 

 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na služby firmy ABRI s.r.o, Ondříčkova 537, 
Sokolov 356 01, IČ 61679763 s nabídkovou cenou 40 000,00Kč bez DPH, tj. 48 400,00 vč. DPH 

 

 ukládá 

starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušnou příkazní smlouvu 
 

 pověřuje 

starostku podpisem příkazní smlouvy s vítězem poptávkového řízení 
 

 hlasování  
5 pro  

 
 

Usn.č. 67/04 – 2) 
 

Drobné stavební práce – městský úřad: 

RMě  
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 schvaluje 

drobné stavební práce na MÚ Nová Role firmy JML stavební s.r.o., Bendlova 572, 356 01 

Sokolov, IČ 26412314, s nabídkovou cenou 24.897,00 Kč včetně DPH. 

 
 ukládá 

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

akce 
 

 hlasování  
5 pro 

 

 

Usn.č. 67/04 – 3) 
 

Koordinátor BOZP pro akce města: 
RMě  

 bere na vědomí 

výsledek průzkumu trhu na služby „Koordinátor BOZP na stavbách“. 

 
 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na tyto služby pro akce města firmy Výukové a 

servisní centrum BOZP a PO Jindřich Voráček, Závodu Míru 579, Stará Role, 360 17 Karlovy 
Vary, IČ 11393092, s nabídkovou cenou 55.000,00 bez DPH, tj. 67.155,00 včetně DPH. Služby 

budou poskytnuty k těmto investičním akcím města: „Zateplení objektu č. p. 236 – Nová Role“, 

„NOVÁ ROLE, REGENERACE SÍDLIŠTĚ - 1. ETAPA – DOPRAVNÍ ČÁST“ a „NOVÁ ROLE - 
JIMLÍKOV, PROPOJENÍ PĚŠÍ A CYKLOTRASOU“ 

 
 ukládá 

starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušnou příkazní smlouvu 

 
 pověřuje 

starostku podpisem příkazní smlouvy s vítězem poptávkového řízení 
 

 hlasování  
5 pro  
 

 
Usn.č. 67/04 – 4)  

 

Inv.akce „Obnova MVN ve Vrbičkách“: 
RMě  

 bere na vědomí 

výsledek průzkumu trhu na technické a administrativní zajištění realizace projektu „Obnova MVN 
ve Vrbičkách“ 

 

 schvaluje 
- uzavření příkazní smlouvy na technický dozor investora s firmou VODOPLAN s.r.o., 

Sokolovská 41, 32300 Plzeň, IČ 02458594, s nabídkovou cenou 136 342,80 Kč vč. DPH, 

- uzavření příkazní smlouvy na autorský dozor s firmou Tomáš SKURKA, Pohraniční stráže 
350, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ 16714229, s nabídkovou cenou 60  000,00 Kč bez DPH 

(není plátcem DPH). 
- vystavení objednávky na biologický dozor s firmou RNDr. Jiří Bytel, Pohraniční stráže 

350, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ 87679973, s nabídkovou cenou 3 400,00 Kč bez DPH 

(není plátcem DPH) 
 

 ukládá 

starostce města bezodkladně uzavřít s vybranými uchazeči příslušné smluvní vztahy na realizaci 
projektu 

 



 4 

 hlasování  
5 pro. 

 

 
 

Usn.č. 67/05 – 1)  
 

Zpráva ředitelky ZUŠ – spotřeba energií: 

RMě  
 bere na vědomí 

předloženou zprávu ředitelky Základní školy Nová Role o spotřebě energií v budově základní 

školy a školní jídelny za roky 2015 a 2016 
 

 ukládá 

investičnímu referentovi úřadu ve spolupráci s ředitelkou ZŠ sledovat vhodnou výzvu pro 
možnost podání žádosti o dotaci v rámci programu OPŽP „Energetické úspory ve školách“ dle 

doporučení ředitelky ZŠ uváděné v závěru zprávy 

 
 hlasování  

5 pro 

 
Usn.č. 67/05 – 2)  

 

Konkurs na ředitele nově vzniklé příspěvkové organizace: 
RMě  

 bere na vědomí 

schválení založení nové příspěvkové organizace města Základní umělecká škola Nová 
Role, příspěvková organizace od 15. 5. 2017 dle usnesení ZMě 24/07 ze dne 3. 5. 2017 

 

 schvaluje 

- v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášení konkurzu (§ 

166 zákona) na obsazení pracovního místa ředitele Základní umělecká škola Nová Role, 
příspěvkové organizace města 

- text oznámení o vyhlášení konkurzního řízení dle přílohy 
 

 ukládá 

starostce a místostarostovi města ve spolupráci s vedoucí EO MěÚ zajistit vyhlášení a průběh 

konkurzu na ředitele organizace v souladu s platnými právními předpisy včetně podmínek zřízení 
příslušné konkurzní komise k zajištění jmenování nového ředitele Základní umělecké školy Nová 

Role v RMě v co nejkratším možném termínu. 
 

 hlasování  
5 pro 

 
 

 
 

Usn.č. 67/06 – 1)  

 
Vánoční výzdoba: 

RMě  
 neschvaluje 

návrh na doplnění světelné vánoční výzdoby na lampy VO, 

 
 hlasování  

5 pro  
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Usn.č. 67/06 – 2)  

 

Propagační a reklamní předměty města: 
RMě  

 schvaluje 

pořízení propagačních reklamních předmětů města v celkové částce Kč 40 tis. včetně DPH dle 
předložené nabídky REMA s. r. o. a dle schváleného rozpočtu 

 

 ukládá 

EO MěÚ provést finalizaci výběru předmětů a zadat objednávku 
 

 hlasování  
5 pro 
 

Usn.č. 67/06 – 3)  
 

Jednání komisí RMě: 

RMě  
 bere na vědomí 

zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 20. 4. 2017 v předloženém znění 

 
 hlasování  

5 pro 

 

 
Usn.č. 67/06 – 4) 

 
Pohlednice města – doplnění: 

RMě  
 schvaluje  

nákup 1000 ks pohlednic Nové Role v ceně 1,90 Kč za kus a ukládá EO MěÚ doobjednat 

pohlednice města dle usnesení RMě 66/04 – 1) ze dne 26. 4. 2017. 

 
 hlasování  

4 pro  

 
 

 

Usn.č. 67/06 – 5)  
 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o pronájmu nebytových prostor s ČS – úhrada spotřebované el. 
energie bankomatem ČS: 

RMě  
 schvaluje 

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 12. 6. 2002 mezi městem a Českou 

spořitelnou, a.s. IČ 45244782, Olbrachtova 1929/62, Praha 4, který řeší úhradu el. energie 

bankomatu ve vlastnictví ČS. Úhrada bude prováděna dle Varianty 1 návrhu Dodatku. Návrh 
Dodatku je součástí zápisu  

 
 hlasování  

5 pro 

 

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

            starostka města    místostarosta města 
 

 
Jedná se o upravenou anonymizovanou verzi usnesení. Plné znění zápisu je uloženo na městském úřadu Nová Role. 


