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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 75. zasedání konaného dne 23. 8. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 

 

 
Usn.č. 75/02 – 1) 

 
Schválení pronájmu garáže č. 360/02 v ulici Tovární č. p. 239 

RMě  

 schvaluje 

na základě zveřejněného záměru obce od 31. 7. do 17. 8. 2017 pronájem garáže č. 360/02 
v ulici Tovární č. p. 239 v Nové Roli o rozměrech 18 m2 společně jediným přihlášeným zájemcům 

******** za obvyklých cenových podmínek města tj. Kč =495,--/m2/rok 
 

 hlasování  
4 pro 
 

 

Usn.č. 75/02 – 2) 
 

Opětovné zveřejnění záměru obce na pronájem nebytových prostor prodejny potravin a 
smíšeného zboží v Mezirolí 

RMě  

 bere na vědomí 

předloženou informaci EO MěÚ, že na vyhlášený záměr pronájmu nebytových prostor prodejny 
smíšeného zboží v Městské knihovně v Mezirolí v době od 17. 7. do 17. 8. 2017 se nepřihlásil 

žádný zájemce 
 

 ukládá 

EO MěÚ zveřejnit záměr obce na pronájem nebytových prostor prodejny potravin a smíšeného 
zboží o celkové výměře 37,4 m2 v I. nadzemním podlaží v Městské knihovně v Mezirolí č. p. 49 

za snížené nájemné Kč 12,--/rok z důvodu nevýdělečnosti provozovny na dalších 30 dní a 

prezentovat nabízený pronájem na internetových stránkách města, facebooku a dalších, městu 
přístupných, informačních kanálech.   

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 75/02 – 3) 

 
Bezúplatný převod části stávající příjezdové komunikace p.p.č. 1110/3 a dalších v k.ú. Nová 

Role 
RMě  

 doporučuje ZMě schválit 

schválit bezúplatný převod části stávající příjezdové komunikace p.p.č.1110/3 (k závodu Thun 

1794 a.s.) a části přilehlých pozemků p.p.č.1110/2 a p.p.č. 1110/6 v k.ú. Nová Role od vlastníka 
pozemků, tj. Thun 1794 a.s., Tovární 242, 362 25 Nová Role 

 
 ukládá 

zajistit vyhotovení geometrického plánu pro oddělení části pozemků ve vlastnictví Thun 1794 

a.s., které budou dotčeny výstavbou a užíváním komunikace pro přístup k budoucímu výrobnímu 

závodu SWISS-FORM, a.s. 
 

 hlasování  
4 pro 
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Usn.č. 75/03 – 1) 

 

Neschválení poskytnutí dotace pro Tenisový klub Nová Role, z. s. 
RMě  

 neschvaluje 

poskytnutí dotace Kč =25 000,-- pro Tenisový klub Nová Role, z. s. Chodovská 338, 362 25 Nová 
Role, IČ 26625555 na základě předložené žádosti ze dne 9. 8. 2017 o poskytnutí dotace 

z důvodu havárie bojleru na TUV, výměny 3 ks sprchových baterií a 1 WC v šatně dětí v celkové 

hodnotě Kč =42 000,--. 
 

 hlasování  
3 pro, 1 se zdržel 

 

 
Usn.č. 75/03 – 2) 

 

Zvýšení příspěvku na činnost DDM + rozpočtové opatření č. 39/2017 
RMě  

 schvaluje 

své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, Chodovská 236, 362 25 
Nová Role, IČ 75042151 zvýšení příspěvku na činnost § 3421, pol. 5331 o Kč =50 000,- tj. na 

celkový roční příspěvek na činnost Kč 758 tisíc.  

 
 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 39/2017 celkem na Kč =50 000,-- 

- Zvyšují se běžné výdaje – neinvest. transfery zřízeným příspěvkovým organizacím DDM 
§ 3421, položka 5331 – DDM příspěvek na činnost – kroužek modelářů 

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

 

 hlasování  
4 pro 

 

 
 

Usn.č. 75/03 – 3) 

 
Bezúplatný dar nepotřebného drobného hmotného majetku ve prospěch TS Nová Role, s.r.o. 

RMě  
 schvaluje 

bezúplatný dar nepotřebného drobného hmotného majetku města, a to kancelářský stůl z roku 

2004 v pořizovací ceně Kč =14 101,--, DDHM 7466 a kancelářská stěna DDHM 7465 rok pořízení 
2004 v ceně Kč =24 359,-- barva šedočerná z kanceláře vedoucí knihovny města ve prospěch 

městské společnosti Technická služba Nová Role, s.  r. o., IČ 26329883, se sídlem Chodovská 

286, Nová Role, 362 25. 
 

 hlasování  
4 pro 
 

 

Usn.č. 75/03 – 4) 
 

Souhlas s úhradou náhrady škody za náhradu opravy poškozeného plotu vlivem bouřky 
RMě  

 bere na vědomí 

doručenou žádost ********, majitelky chaty č. e. 160, k. ú. Nová Role, obec Nová Role, PSČ 
362 25 Nová Role, lokalita za rybníkem, o finanční náhradu za škodu vzniklou 29. 6. 2017 při 

bouřce pádem stromu Olše lepkavá z pozemku města na pozemek žadatelky. 
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 souhlasí 

s úhradou náhrady škody ve výši Kč 5 tis. celkem včetně DPH za náhradu opravy poškozeného 

plotu, lodě, květinových truhlíků 

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 75/03 – 5) 

 

Souhlas s pořízením nové vývěsní skříně do části obce Mezirolí 
RMě  

 
 bere na vědomí 

žádost OV Mezirolí o výměnu vývěsní skříňky v části obce v Mezirolí u mateřské školy z důvodu 

jejího stáří a celkového zchátralého stavu, do skříňky zatéká. 
 

 souhlasí 

s pořízením nové vývěsní skříně do části obce Mezirolí k mateřské škole a autobusové zastávce 

v ceně přibližně Kč 16 tis. včetně DPH. 
 

 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 40/2017 na Kč 16 000,-- 
- Zvyšují se běžné výdaje – vnitřní správa – drobný majetek  

§ 6171, položka 5137 

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

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 75/03 – 6) 

 
Rozpočtové opatření č. 41/2017 

RMě  
 bere na vědomí 

předloženou nabídku v ceně díla Kč 240 tis. včetně DPH na vypracování PD na úpravu stávající 

plynové kotelny v Nové Roli v Rolavské ulici tak, aby v budoucnu případně sloužila jako zdroj 

dodávky tepla pro město. 
 

 schvaluje 

rozpočtové opatření č. 41/2017 na Kč 140 000,-- 
Zvyšují se běžné výdaje – inženýrské sítě – služby  

§ 3633, položka 5169 
Snižují se běžné výdaje – nespecifikované rezervy 
§ 6409, položka 5901  

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 75/03 – 7) 

 
Rozpočtové opatření č. 42-43/2017 

RMě  
 doporučuje ZMě schválit  

rozpočtové opatření č. 42/2017 celkem na Kč =250 000,-- 

Zvyšují se kapitálové výdaje – místní komunikace  
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§ 2219, položka 6121 – TZ Jarní ul. mezi garážemi – realizace bss 

Snižují se kapitálové výdaje – nespecifikované rezervy 

§ 6409, položka 5901  
 

 doporučuje ZMě schválit  

rozpočtové opatření č. 43/2017 na Kč 4 mil. 
Snižují se kapitálové výdaje – školství, investiční transfer  

§ 3113, položka 6351 

Zvyšuje se kapitálové výdaje – školství, budovy a stavby 
§ 3113, položka 6121  

 
 hlasování 

4 pro 

 
 

 

Usn.č. 75/03 – 8) 
 

Doplatek dotace na neinvestiční účelovou dotaci na pořádání Festival Rock iN Roll dne 
29.7.2017 

RMě  

 doporučuje ZMě schválit  

doplatek dotace Kč =70 000,-- na neinvestiční účelovou dotaci na pořádání multižánrového 
hudebního festivalu, který se konal v Nové Roli na pláži u rybníka 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. Celkem dotace bude činit Kč =120 000,--. 

 
 hlasování  

4 pro 

 

 
Usn.č. 75/04 – 1) 

 
Paušální poplatky za technické zajištění prostoru na akcích města od dodavatele cateringových 

služeb 

RMě  
 schvaluje 

s platností od 1. 9. 2017 výběr paušálního poplatku za technické zajištění prostoru na kulturních, 

společenských a sportovních akcích města od dodavatele cateringových služeb na konkrétní akci 
se splatností 7 kalendářních dnů před datem konání akce, a to převodem na základní běžný účet 

města, popř. hotově do pokladny města:  
ve výši Kč =800,-- včetně DPH u větších akcí (Ples města, Stavění Májky, Novorolská Valcha, 

Michalská pouť popř. další). Současně na těchto akcích poskytne dodavatel cateringových služeb 

občerstvení v částce Kč =1 000,-- včetně DPH v prodejních cenách pro organizátory a pořadatele 
akce;  

ve výši Kč =400,-- včetně DPH v prodejních cenách u menších akcí (Kácení Májky, Dětský den, 
Adventní trhy, divadelní a zábavná představení apod.). Současně na těchto akcích poskytne 

dodavatel cateringových služeb občerstvení v částce Kč =500,-- včetně DPH v prodejních cenách 

pro organizátory a pořadatele akce.  
 

 konstatuje ukončení platnosti usn. RMě č. 25/04-8) ze dne 9. 9. 2015 o sazbách za krátkodobý 

jednorázový pronájem KD a technické zajištění místa.  
 

 hlasování  
4 pro 
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Usn.č. 75/04 – 2) 

 

Paušální poplatky za technické zajištění prostoru na akcích města od stánkových prodejců 
RMě  

 schvaluje 

s platností od 1. 9. 2017 výběr paušálního poplatku za technické zajištění prostoru na kulturních, 
společenských a sportovních akcích města od stánkových prodejců na konkrétní akci se 

splatností hotově na místě v době konání akce takto: 

- ve výši Kč =200,-- včetně DPH u stánkového prodeje potravin, nápojů, občerstvení  
- ve výši Kč =150,-- včetně DPH u stánkového prodeje spotřebního zboží 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 75/04 – 3) 

 
Pravidla pro pronájem Kulturního domu v Nové Roli 

RMě  
 schvaluje 

s platností od 1. 9. 2017 předložená Pravidla pro pronájem Kulturního domu v Nové Roli a 

 

 ukládá EO MěÚ zajistit jejich zveřejnění 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 75/05 – 1) 
 

Posílení stávajícího stanoviště na tříděný odpad v Mezirolí 

RMě  
 schvaluje 

posílení stávajícího stanoviště na tříděný odpad v Mezirolí za kruhovým objezdem (č. stanoviště 

27 v příloze OZV 4/2016 – lokalita u domu p. Cinegra) o jeden kontejner na plast. Za smluvní 
cenu uvedenou v příloze č. 3 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 
 

 hlasování  
4 pro 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
Jan Lichnovský, v. r.         Milena Tichá, v. r. 

            starostka města             radní města 
 

 
 

 

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


