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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 79. zasedání konaného dne 1. 11. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 

 
 

Usn.č. 79/02 – 1) 
 

Uzavření pachtovní smlouvy na p. p. č. 867/49, k. ú. Nová Role 

RMě  

• schvaluje 
na základě předložené žádosti a zveřejněného záměru obce od 25. 9. do 11. 10. 2017 uzavření 

pachtovní smlouvy na pozemek p. č. 867/49 o výměře 228 m2 v 
k. ú. Nová Role, obec Nová Role, lokalita U plynárny, ve prospěch ******** za cenu 

pachtovného Kč =7,-- m2/rok. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2024. 
 

• hlasování  
3 pro 

 
 

Usn.č. 79/02 – 2) 
 

Finanční vyrovnání – odkup pozemků p. p. č. 6 a 672/3 v k. ú. Mezirolí 

RMě  

• bere na vědomí 
podanou žádost ******** o finanční vyrovnání formou zpětného odkupu pozemků p. p. č. 6 a 

672/3 v k. ú. Mezirolí, městem. Pozemky byly výše jmenovanými zakoupeny od města za účelem 
realizace jejich developerského záměru 

 

• nedoporučuje ZMě 
jejich zpětný odkup, ale navrhuje bezúplatné převzetí do majetku města 

 
• hlasování  

3 pro 
 

 
Usn.č. 79/02 – 3) 

 

Záměr na prodej uvolněného bytu 2+1, ulice Školní, Nová Role 
RMě  

• ukládá 

tajemníkovi MěÚ zveřejnit záměr na prodej uvolněného bytu 2+1 č. 25 v ul. Školní, č. p. 225, 
Nová Role. Byt bude nabídnut do prodeje obálkovou metodou v souladu s pravidly města pro 

prodej nemovitostí, nabídky bude možné podávat do 30. 11. 2017 
 

• hlasování  
3 pro 

 
 

 
Usn.č. 79/02 – 4) 

 

Záměr obce na budoucí prodej bytu č. 1 v Nádražní č. p. 288, Nová Role 
RMě  

• ukládá  

tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit zveřejnění záměru obce na budoucí prodej (úplatný převod) 
bytu č. 1 v bytovém domě Nádražní č. p. 288, Nová Role (2+kk) obsazeného nájemníkem 
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• hlasování  
3 pro 

 
 

Usn.č. 79/02 – 5) 
 

Záměr obce na budoucí prodej bytu č. 25 v Nádražní č. p. 291, Nová Role 

RMě  

• ukládá 
tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit zveřejnění záměru obce na budoucí prodej (úplatný převod) 

bytu č. 25 v bytovém domě Nádražní č. p. 291, Nová Role (3+kk) obsazeného nájemníkem 
 

• hlasování  
3 pro 

 

 

 
Usn.č. 79/03 – 1) 

 
Prodej elektrokotle – snížení ceny 

RMě  

• schvaluje 
snížit prodejní cenu nepotřebného hmotného majetku města, a to Elektrokotel Dacon z roku 
pořízení 2009 v pořizovací ceně cca Kč 23 tis. na prodejní nabízenou cenu Kč 3 tis. + 21% DPH 

tj. celkem tedy Kč =3 630,-- z důvodu neupotřebitelnosti tohoto majetku a neprodejnosti za 
nabízenou cenu Kč = 9 680,-- včetně DPH.  
 

• hlasování  
3 pro 
 

 
Usn.č. 79/03 – 2) 

 
Předložení protokolů o provedených finančních kontrolách u spolků v Nové Roli 

RMě  

• bere na vědomí 

předložené protokoly o provedených finančních kontrolách u spolků působících ve městě, které 
obdržely dotaci z rozpočtu města, za období roku 2016 a to Fotbalový klub Nová Role, z. s., 

Tělovýchovná jednota Nová Role, z .s., Tenisový klub Nová Role, z. s., Český rybářský svaz, z. s. 
– místní organizace Božičany, Skaut - český skauting ABS – středisko JAVOR Nová Role, Pěvecký 

spor Chorea Nova, Jaroslav Vaverka – Oldies beach party, RiR s.r.o. Dále pak předložený 

protokol o provedené finanční kontrole za období 2015 v Skaut – český skauting ABS, středisko 
JAVOR Nová Role. 

 

• hlasování  
3 pro 

 
Usn.č. 79/03 – 3) 

 

Rozpis závazných ukazatelů září až prosinec 2017 – ZUŠ Nová Role 
RMě  

 

• schvaluje 
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace, 

Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ 06134238 rozpis závazných ukazatelů na období září až 

prosinec roku 2017, § 3231, pol. 5331, – celkem obdržený příspěvek na provoz od KÚKK Kč 
=288 000,-- . Příspěvek bude zaslán v roce 2017  ve výši dvou splátek takto: 

501 materiál Kč 27 tis. (keram. hlína, barvy, lepidla, kryty nástrojů, stoličky pod nohy) 
502 el. energie Kč 32 tis.  
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503 vodné, teplo, plyn Kč 60 tis. 

511 opravy a udržování Kč 2 tis. 
512 cestovné Kč 2 tis. 

513 náklady na reprezentaci Kč 1 tis. 
518 ostatní služby Kč 35 tis. (účetní služby, SW, hovorné, net, poštovné) 

549 ostatní náklady z činnosti Kč 13 tis. (pojištění majetku a činnosti) 

551 odpisy DHM Kč 6 tis.  
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 110 tis. (hudební nástroje) 

Tímto usnesením se ruší usn. RMě 78/03-8) ze dne 18. 10. 2017. 

 
• hlasování  

3 pro 

 
Usn.č. 79/03 – 4) 

 
Částečné prominutí nájemného za rok 2017 – RiR s.r.o. 

RMě  

• schvaluje 
částečné prominutí nájemného za rok 2017 ve výši Kč =35 000,-- za II. pololetí roku nájemci RiR 

s. r. o., IČ 04778260, Školní 69/4, Nová Role za pronájem nebytových prostor autokempu 

nazývaného Beachcamp Chodovská č. p. 306 v Nové Roli u rybníka na základě předložené 
žádosti. Nájemné za rok 2017 bude tedy činit Kč =29 500,-- celkem.   

 

• hlasování  
3 pro 

 

 
Usn.č. 79/03 – 5) 

 
Poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku  

RMě  

• schvaluje 
poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku (dotace) ve výši  

Kč = 20 000,-- pro ********, jako příspěvek na pořádané Oldies Beach Parts 15. 7. a 19. 8. 

2017 na pláži u rybníka v Nové Roli dle předložené žádosti a vyúčtování.  
 

• hlasování 

3 pro 
 

 

Usn.č. 79/03 – 6) 
 

Úhrada došlé faktury za spotřebu el. en. v přečerpávací stanici odpadních vod v areálu 
autokempu za období 2014 až 2016 

RMě  

• bere na vědomí 
na vědomí informaci o přečíslování RO č. 46/2017 na 64/2017 na Kč =30 tis. dotace pro 

sportovní spolek TK NR na zimní tréninky v hale TJ z 78. RMě z důvodu chronologické návaznosti 

jednotlivých schvalovaných RO v různých usneseních.      
 

• schvaluje 

rozpočtové opatření č. 65/2017 na Kč =100 000,-- 
Zvyšují se kapitálové příjmy o Kč =100 000,-- 

§ 3612, položka 3112 – prodej bytů – zvýšení skutečných příjmů oproti rozpočtu 

Zvyšují se kapitálové výdaje o Kč =100 000,-- 
§ 3231, položka 6121 – TZ části budovy č. p. 236 ZUŠ – elektronický vrátný  
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• schvaluje 

rozpočtové opatření č. 66/2017 na Kč =400,-- 

Zvyšují se běžné příjmy o Kč 400,-- 
položka 4116, ÚZ 14004 – neinvestiční dotace ze SR (KK)   

Zvyšují se běžné výdaje – Požární ochrana – dobrovolná část 
§ 5512, položka 5167, org. 530, ÚZ 14004 – JSDH Mezirolí školení  

 

• schvaluje 

rozpočtové opatření č. 67/2017 na Kč =15 000,-- 
Zvyšují se běžné příjmy o Kč =15 000,-- komunální služby, služebnosti 

§ 3639, položka 2119 – Služebnosti ČEZ  
Zvyšují se běžné výdaje o Kč =15 000,-- vnitřní správa, SW  

§ 6171, položka 5172 – SW Helios eObec na elektronickou skartaci dokladů 
 

• schvaluje 

rozpočtové opatření č. 68/2017 na Kč =65 000,-- přijatý finanční dar od Thunu 1794 a. s. v roce 

2017  
- Zvyšují se běžné příjmy celkem o Kč 65 tis., z toho: 

- § 3399, položka 2321 Kč 4 000,-- dar na RiR  
- § 3113, položka 2321 Kč 6 000,-- dar pro ZŠ – ŠD 

- § 3419, položka 2321 Kč 43 000,-- dar pro sportovní spolky ve městě (TJ, FK, TK) 

- § 3429, položka 2321. org. 430 Kč 2 000,-- dar pro OV Mezirolí 
- § 5512, položka 2321 Kč 10 000,-- dar pro spolek hasičů NR 

- Zvyšují se běžné výdaje celkem o Kč 65 tis., z toho 
- § 3399, položka 5222 Kč 4 000,-- dar RiR s. r. o. na dětský program na festivalu 

- § 3113, položka 5336 Kč 6 000,-- dar p. o. města ZŠ – ŠD pomůcky 
- § 3419, položka 5222 Kč 43 000,-- dar TK, FK, TJ pro děti a mládež 

- § 3429, položka 5169, org. 430 Kč 2 000,-- dar pro OV Mezirolí na Dětský den, malování na 

obličej 
- § 5512, položka 5222 Kč 10 000,-- dar pro spolek SDH NR na vybavení   

 

• hlasování 
3 pro 

 

 
Usn.č. 79/03 – 7) 

 
Výsledek hospodaření k 30. 9. 2017 

RMě  

• bere na vědomí 
výsledek hospodaření města k 30. 9. 2017 včetně tvorby a čerpání fondů města 

 

• hlasování 

3 pro 
 

 
Usn.č. 79/03 – 8) 

 

Pokladní limit v pokladně města 
RMě  

• stanovuje 

pokladní limit v pokladně města, která je vedena pro platby nájemného a dalších plateb 
v provozovně městské společnosti Norobyt, s.r.o., Svobodova 201, Nová Role, na 30.000,- Kč. 

 

• hlasování 
3 pro 
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Usn.č. 79/04 – 1) 
 

VZ malého rozsahu na stavební práce pro akci „ÚPRAVA NÁVSI MEZIROLÍ“ – uzavření smlouvy 
RMě  

• bere na vědomí 

výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci 

„ÚPRAVA NÁVSI MEZIROLÍ“, 
 

• schvaluje 

uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností Vodohospodářské stavby, společnost s 
ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308, s nabídkovou cenou 524 

495,00 Kč bez DPH, 
 

• ukládá 

vedoucí EO MěÚ Nová Role navrhnout rozpočtová opatření 

 

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

 

• hlasování 
3 pro 

 

 
Usn.č. 79/04 – 2) 

 
Posílení stávajícího stanoviště na tříděný odpad v ulici Mlýnská 

RMě  

• schvaluje 
posílení stávajícího stanoviště na tříděný odpad o jeden kontejner na plast ve staré obci v ulici 

Mlýnská.  Smluvní cena za svoz je stanovena dle přílohy 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 bez DPH.  

 

• hlasování 
3 pro 

 

 
Usn.č. 79/04 – 3) 

 
Přesunutí prostředků od PP „Město Nová Role“ do rozpočtu LP „Zweckverband 

Muldentalradeweg“ 
RMě  

• schvaluje 

přesunutí prostředků od PP „Město Nová Role“ do rozpočtu LP „Zweckverband 

Muldentalradeweg“ v rámci výdajové kategorie „Náklady na vybavení a investice“ ve výši 74.000 
EUR u projektu Karlova stezka II – Další rozvoj a pokračování Karlovy stezky, číslo projektu 

100248777. 
 

• hlasování 

3 pro 
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Usn.č. 79/05 – 1) 

 
Stanovení platů ředitelů školských zařízení města 

RMě  

• schvaluje 
stanovení platů ředitelů školských zařízení města s účinností od 1.11.2017 na základě zákona č. 

262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č.  564/2006 Sb., v platném znění novely 

NV č. 342/2017 s účinností od 1. 11. 2017, v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících a na 
základě příslušných ustanovení školského zákona a zákona o obcích RMě nově stanovuje měsíční platy 

v Kč všech ředitelů školských zařízení města, příspěvkových organizací města v předloženém znění 
 

• hlasování 

3 pro 
 

 

Usn.č. 79/06 – 1) 
 

Organizační opatření č. 1/2017 k zajištění zimní údržby v období listopad 2017 až březen 2018 
RMě  

• schvaluje 

dokument „Organizační opatření č. 1/2017 k zajištění zimní údržby v období listopad 2017 až 

březen 2018“, který předložil jednatel společnosti Technická služba Nová Role, s. r. o. jako 
podklad k zajištění úklidu města a jeho jednotlivých částí v průběhu zimní sezóny 2017/2018.  

 

• hlasování 
3 pro 

 
 

 

 
 

 
Jitka Pokorná, v. r.         David Niedermertl, v. r. 

            starostka města                 radní města 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

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


