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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 71. zasedání konaného dne 21. 6. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 

 

Usn.č. 71/02 – 1) 
 

Výprosa pro ZUŠ Nová Role, příspěvková organizace 
RMě  

 schvaluje 

výprosu nebytových prostor pro svoji novou příspěvkovou organizaci Základní umělecká škola 

Nová Role, příspěvková organizace, se sídlem Chodovská 236/6, Nová Role, IČO: 06134238. 
Město Nová Role přenechává formou výprosy k bezplatnému užívání ZUŠ Nová Role část 

nemovitosti v č. p. Chodovská 236/6 Nová Role (přesný popis a vymezení je v grafickém plánu – 
projektu), a to za účelem provozování činnosti základní umělecké školy 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 71/02 – 2) 

 
Přepis pachtovní smlouvy na pozemek p. č. 1160/54, pozemek p. č. 1109/20, k. ú. Nová Role 

RMě  

 schvaluje 

na základě předložené žádosti uzavření (přepis) pachtovní smlouvy na pozemek p. č. 1160/54 o 
výměře 338 m2, pozemek p. č. 1109/20 o výměře 257 m2 a stavební parcela č. 428 o výměře 52 

m2 vše v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, lokalita Stará Bouchalka, ve ******** za cenu 
nájemného Kč =7,--m2/rok , na dobu neurčitou 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 71/03 – 1) 

 
Schválení účelové neinvestiční dotace pro FK Nová Role 

RMě  

 schvaluje 

účelovou neinvestiční dotaci pro Fotbalový klub Nová Role, IČO: 26588960 ve výši Kč =10 000,-- 
Tato dotace bude použita na materiální vybavení pro nově vzniklé mužstvo dorostu. 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 71/03 – 2) 

 
Uvolnění finančního daru pro FK Nová Role 

RMě  
 schvaluje 

uvolnění finančního daru ve výši Kč =3 000,-- pro Fotbalový klub Nová Role dle uzavřené 

Rámcové darovací smlouvy ze dne 13. 12. 2016 mezi městem Nová Role a společností Thun 

1794 a. s. pro rok 2017. Dar bude použit na úhradu členských příspěvků ******** 
 

 hlasování  
4 pro 
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Usn.č. 71/03 – 3) 

 

Poskytnutí zálohy na neinvestiční účelovou dotaci na pořádání Festivalu Rock iN Roll 
RMě  

 schvaluje 

poskytnutí zálohy na neinvestiční účelovou dotaci na pořádání multižánrového hudebního 
festivalu v Nové Roli na pláži u rybníka v sobotu 29. 7. 2017 pod názvem Festival Rock iN Roll 

zastoupený společností RiR s. r.o., IČ 04778260, DIČ CZ04778260, sídlo Školní 69/4, 362 25 

Nová Role. Společnost zastupuje Jiří Švec. Záloha na dotace se stanovuje ve výši Kč =50 tis. 
Celkový rozpočet akce činí Kč =1,7 mil. Záloha na dotaci bude poskytnuta po uzavření 

veřejnoprávní smlouvy se společností RiR s. r. o. zastoupenou panem Jiřím Švecem. Celková 
výše poskytnuté dotace bude následně po vyhodnocení akce schváleno v ZMě 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
 

Usn.č. 71/03 – 4) 
 

Schválení odpisového plánu na rok 2017 pro MŠ Cestička Nová Role 

RMě  
 schvaluje 

nový odpisový plán na rok 2017 pro svoji příspěvkovou organizaci Mateřská škola Cestička Nová 

Role v částce Kč =13 672,--. Ke snížení odpisů dochází oproti původně schválenému plánu na 
62. zasedání RMě bod 62/02-6b) o Kč=8 000,- z důvodu změny doby odepisování zahradní hrací 

plochy z 15 ti na 25 let 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 
Usn.č. 71/03 – 5) 

 

Schválení bezhotovostního čerpání finančních prostředků z Konta pomoci města Nová Role 
RMě  

 schvaluje 

bezhotovostní čerpání finančních prostředků z Konta pomoci města Nová Role v červnu 2017 
v částce Kč = 2 000,-- ve prospěch společnosti Otevřená OKNA, z. ú., se sídlem Na Piketě 

742/III, Jindřichův Hradec, PSČ 377 01, IČ 26633582 na základě předložené žádosti ve prospěch 

nezletilé ******** za účelem částečné úhrady výdajů spojených s pobytem na letním 
integrovaném bezbariérovém táboře „Letopisy Narnie“ pro klienty se zdravotním postižením 

v penzionu „Lesák“ v Chlumu u Třeboně v termínu od 6. do 12. 8. 2017. Prostředky budou 
převedeny jako dar na základě Veřejnoprávní smlouvy 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
 

Usn.č. 71/03 – 6) 
 

Zrušení poskytnutí neinvestiční dotace a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy na celoroční činnost 

pro rok 2017 
RMě  

 doporučuje ZMě schválit 

zrušení poskytnutí neinvestiční dotace a uzavřené Veřejnoprávní smlouvy na celoroční činnost 
pro rok 2017 pobočného spolku Skaut-český skauting ABS, středisko Javor Nová Role, IČ 
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70907951 ve výši Kč =55 000,-- a tím současně změnit usnesení ZMě č. 24/04-3) ze dne 3. 5. 

2017 z důvodu závažných skutečností zjištěných provedením kontroly účetnictví spolku dle z. č. 

320/2001 Sb. o finanční kontrole.   
 hlasování  

4 pro 

 
 

 

Usn.č. 71/03 – 7) 
 

Rozpočtové opatření č. 26/2017 
RMě  

 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 26/2017 na Kč 20 000,-- 
Zvyšují se běžné výdaje – nákup 2 ks fotopastí 

§ 5311, položka 5137 

Snižují se běžné výdaje – nespecifikované rezervy  
§ 6409, položka 5901 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
 

Usn.č. 71/03 – 8) 
 

Rozpočtová opatření v kompetenci ZMě:  
RMě  

 doporučuje ZMě schválit 

rozpočtové opatření č. 27/2017 až 36/2017 dle předložených návrhů 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 

Usn.č. 71/03 – 9) 
 

Čerpání peněžních prostředků pro bytový dům A v Nádražní ul. č. p. 280 v Nové Roli 
RMě  

 doporučuje ZMě schválit 

čerpání peněžních prostředků vedených samostatně na bankovním účtu města pro bytový dům A 
v Nádražní ul. č. p. 280 v Nové Roli do výše max. Kč 350 tis. za opravy v domě včetně DPH před 

odprodejem bytových jednotek městem v termínu do 31. 7. 2017. 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 

Usn.č. 71/03 – 10) 
 

Rozpočtové opatření na pořízení hracího prvku 
RMě  

 doporučuje ZMě schválit  

rozpočtové opatření ve výši 150 tis. Kč na pořízení hracího prvku – sestavy skluzavky – pro 
dětské hřiště v ulici 1. Máje. Původní sestava musel být pro její značné poškození vzniklé 

dlouhodobým používáním odstraněna 
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 hlasování  
4 pro 

 

 
 

Usn.č. 71/04 – 1) 
 

Příkazní smlouva – „Nová Role – zateplení objektu a střechy MŠ Rolavská“ 

RMě  
 bere na vědomí 

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

střechy MŠ Rolavská“, 
 

 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  
4 pro 

 
 
 

Usn.č. 71/04 – 2) 
 

VZ „Regenerace panelových sídlišť Nová Role – II. Etapa“ – uzavření smlouvy 
RMě  

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na realizaci 
projektu „Regenerace panelových sídlišť Nová Role - II. Etapa“, 

 

 schvaluje 

jako vítězného uchazeče na realizaci projektu firmu EGRACOM s.r.o., IČO 27967239, nám. Krále 
Jiřího z Poděbrad 482/37, 350 02 Cheb, s nabídkovou cenou 205.000,00 Kč bez DPH, 

248.050,00 Kč včetně DPH. 
 

 ukládá 

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

 
 pověřuje 

starostku podpisem smlouvy 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 

Usn.č. 71/05 – 1) 
 

Jmenování vedoucí Městské knihovny Nová Role 
RMě  

 jmenuje 

v souladu s § 24 odst. 3 z. č. 250/2000 Sb. s účinností od 1. 7. 2017 paní Marcelu Toužimskou, 
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BBus., vedoucí Městské knihovny Nová Role, Chodovská 236, 362 25, organizační složky města. 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 
 

Usn.č. 71/06 – 1) 

 
Hospodaření společnosti Norobyt s.r.o.  

 
1) Rada města Nová Role, jako jediný společník obchodní korporace Norobyt, s.r.o. IČ 263 25 632, se 

sídlem Nová Role, Chodovská 286, PSČ 362 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Plzni v oddíle C, vložka 13433 (dále jen „společnost“), v působnosti Valné hromady ve 
smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 

předpisů, a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v 
platném znění, učinila tato rozhodnutí: 

 

RMě  
 se seznámila  

s rozborem hospodaření společnosti, jednotlivými výkazy a dokumenty nezávislého auditora 

vystavenými k hospodaření společnosti za rok 2016, které předložil jednatel společnosti. 
 

 schvaluje 

hospodářský výsledek společnosti za rok 2016 

 
 souhlasí 

s rozdělením zisku společnosti dle návrhu jednatele 

 
 souhlasí 

s vyplacením mimořádné odměny jednateli společnosti v souladu s článkem IV., bod 1b) platné 

jednatelské smlouvy 
 

 hlasování  

4 pro 

 
 
 

Usn.č. 71/06 – 2) 
 

Hospodaření společnosti Technická služba Nová Role  

 
2) Rada města Nová Role, jako jediný společník obchodní korporace Technická služba Nová Role, IČ 

263 29 883, se sídlem Nová Role, Chodovská 286, PSČ 362 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 13433 (dále jen „společnost TSNR, s.r.o.“), v působnosti 

Valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 

korporacích, v platném znění, učinila tato rozhodnutí: 
 

RMě 

 se seznámila 

s rozborem hospodaření společnosti, jednotlivými výkazy společnosti za rok 2016, které předložil 
jednatel společnosti 

 
 schvaluje 

hospodářský výsledek společnosti za rok 2016 

 

 souhlasí 
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s rozdělením zisku společnosti dle návrhu jednatele 

 

 souhlasí 

s vyplacením mimořádné odměny jednateli společnosti v souladu s článkem IV., bod 1b) platné 
jednatelské smlouvy 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 71/07 – 1) 

 
Školní výlet na pláži u Novorolského rybníka – lanové aktivity 

RMě  
 souhlasí 

s použitím stromů na pláži u Novorolského rybníka pro žadatele Tomáše Vavřinu, Zažij létu a 

zimu, Těšínská 7, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 02997053, které budou využity na lanové aktivity 

v rámci školního výletu dne 28. 6. 2017 od 8:30 hod. do 14:00 h. 
 

 hlasování  
4 pro 

 

 

Usn.č. 71/07 – 2) 
 

Bezplatné zapůjčení zvukové aparatury ZŠ Nová Role – Slavnostní rozloučení s devátými 
třídami 

RMě  
 souhlasí 

s bezplatným zapůjčením zvukové aparatury příspěvkové organizaci ZŠ Nová Role, Školní 232, 

362 25 Nová Role, IČ: 709 394 54 na akci Slavnostní rozloučení s devátými třídami, která se 

koná dne 30. 6. 2017 v Kulturním domě v Nové Roli. Obsluha zvukové aparatury bude zajištěna 
a zaplacena městem 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 71/07 – 3) 

 
Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. 

RMě  
 schvaluje 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-0002095_VB001, ve 

prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě 

písemně udělené plné moci subjektem Martia a.s., Mezní 2854/4, Ústí nad Labem, IČ 25006754. 
Jedná se o umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemcích p. č. 598/8 

a 962/1 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., 
energetický zákon. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1000,- 

Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy. 

 
 hlasování  

4 pro 
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Usn.č. 71/07 – 4) 

 

Smlouva o zřízení věcného břemene – ČEZ Distribuce, a.s. 
RMě  

 schvaluje 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu – 
č. IV-12-0009373/001, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 

Děčín, zastoupené na základě písemné plné moci společností Montprojekt a.s., Arnošta 

z Pardubic 2082, 351 17 Pardubice, IČ 28494032, zastoupené na základě plné moci p. Ivanou 
Vaidišovou. Jedná se o umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemcích 

p. č. 1084/1, 1711/1 a 1713 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, za podmínek stanovených 
zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene 

se sjednává ve výši 1000,- Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy. 
 

 hlasování  
4 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. 


