
 1 

USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 86. zasedání konaného dne 28. 2. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 

 
 

Usn.č. 86/02 – 1) 
 

Přidělení bytů v DPS 

RMě  

• schvaluje 
výměnu bytu č. 43 za byt č. 17 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) po ******** pro ******** 

 

• schvaluje 
přidělení bytu č. 43 po ******** pro ******** 

 

• ukládá 
Norobyt s. r. o. uzavřít příslušné smlouvy s účinností od 1. 4. 2018. 

 

• hlasování  
4 pro 
 

 
Usn.č. 86/02 – 2) 

 

Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 1992/2 v k. ú. Nová Role 
RMě  

• schvaluje 

na základě předložené žádosti ukončení nájemní smlouvy dohodou mezi městem a ******** 
k 31. 12. 2017 na pozemek p. č. 1992/2 o výměře 100 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, 

lokalita u plynárny. Nájemné na rok 2017 uhrazeno.  
 

• ukládá 

EO MěÚ zveřejnit záměr pachtu pozemku. 

 

• hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 86/02 – 3) 

 
Pronájem garáže č. 358 v ulici Tovární č. p. 239 

RMě  

• schvaluje 
na základě zveřejněného záměru obce od 6. 2. do 22. 2. 2018 pronájem garáže č. 358 v ulici 

Tovární č. p. 239 v Nové Roli o rozměrech 18 m2 vybranému přihlášenému zájemci ******** za 
obvyklých cenových podmínek města tj. Kč =495,--/m2/rok. 

 

• hlasování  
4 pro 

 

 
Usn.č. 86/03 – 1) 

 

Poskytnutí neinvestiční dotace pro FK Nová Role, z. s. 
RMě  

• schvaluje 

poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Nová Role Fotbalovému klubu Nová Role, 
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zapsanému spolku ve výši Kč =50 000,-- na pořádání oslav 70. výročí kopané v Nové Roli 16. 6. 

2018. O poskytnutí dotace bude uzavřena veřejnoprávní smlouva dle Pravidel města. 
 

• hlasování  
4 pro 

 

 

Usn.č. 86/03 – 2) 
 

Poskytnutí neinvestičních dotací sportovním spolkům 
RMě  

 

• doporučuje ZMě 
schválit poskytnutí neinvestičních dotací sportovním spolkům na údržbu majetku v roce 2018 

působících v Nové Roli z rozpočtu města v souladu s Pravidly města takto: 

- Tělovýchovná jednota Nová Role ve výši Kč   =400 000,-- 
(oprava sociálních prostor haly, II. etapa projektu) 

- Fotbalový klub Nová Role ve výši Kč   =800 000,-- 
(obnova drenáží pod hlavním travnatým hřištěm) 

- Tenisový klub Nová Role ve výši Kč    =200 000,--  

(oprava plotu) 
O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v Pravidlech 

 
• hlasování  

4 pro 

 
 

Usn.č. 86/03 – 3) 

 
Dotace na celoroční činnost spolků v roce 2018  

RMě  

• schvaluje 
poskytnutí dotace na celoroční činnost spolků v roce 2018 působících v Nové Roli z rozpočtu 

města v souladu s Pravidly města takto:   
- Český rybářský svaz MO Božičany ve výši Kč = 20 000,-- 
- Pěvecký sbor Chorea Nova Nová Role ve výši Kč = 13 000,--  

- Balcare club, z. s. Mezirolí    = 25 000,--  
O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v Pravidlech.  

 

• neschvaluje 

poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost dle předložených žádostí Farní charitě Karlovy 
Vary, církevní právnická osoba a Centru pro zdravotně postižené Karlovarského kraje o. p. s. 

Karlovy Vary, neboť dle vnitřních Pravidel města poskytuje město Nová Role dotace jen spolkům 
a osobám působícím přímo ve městě. 

 
• hlasování  

4 pro 

Usn.č. 86/03 – 4) 

 
Uzavření pojistných smluv na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody  

RMě  

• schvaluje 
uzavření pojistných smluv na pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody u České 

pojišťovny a. s. s výpovědní lhůtou 6 týdnů s platností od 18. 3. 2018 s automatickou roční 

prolongací dle celkové druhé nejlevnější předložené nabídky z deseti doručených návrhů na 
základě zkušeností s likvidacemi škod, přičemž současně schvaluje navýšení limitů u pojištění 

odpovědnosti namísto navržené částky Kč 5 mil. na částku Kč 10 mil. a dále retroaktivitu 2 roky 
zpět u pojištění odpovědnosti zastupitelů. 

 



 3 

• hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 86/03 – 5) 
 

Dotace na celoroční činnost sportovních spolků v roce 2018  

RMě  

• doporučuje ZMě 
schválit poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost sportovních spolků v roce 2018 

působících v Nové Roli z rozpočtu města v souladu s Pravidly města takto: 
- Tělovýchovná jednota Nová Role ve výši Kč  =313 000,-- 

- Fotbalový klub Nová Role ve výši Kč   =476 000,-- 
- Tenisový klub Nová Role ve výši Kč    =120 000,--  

O poskytnutí dotací z rozpočtu města budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy dle vzoru v Pravidlech.  

 

• hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 86/03 – 6) 

 
Dar pro FK Nová Role – tombola na Sportovní ples 

RMě  

• schvaluje 
darování 10 ks balení papírových lisovaných briket, které město získává jako odpad ze 

skartovaného materiálu, spolku FK Nová Role. Dar bude využit pro tombolu Sportovního plesu, 
ročník 2018, který spolek FK Nová Role pořádá. 

 

• hlasování  
4 pro 
 

 
Usn.č. 86/04 – 1) 

 

VZ malého rozsahu na služby na realizaci projektu „Nakládání s odpady ve správním území 
města Nová Role“ – uzavření smlouvy 

RMě  

• bere na vědomí  
výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na realizaci projektu 

„Nakládání s odpady ve správním území města Nová Role“, 
 

• schvaluje 

uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností společnosti Chodovské technicko-ekologické 

služby s.r.o., U Porcelánky 212, 357 35 Chodov, IČ 26319438, s nabídkovou cenou 1 162 328,00 
Kč bez DPH, 

 

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

 

• hlasování  
4 pro 
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Usn.č. 86/04 – 2) 

 
Zrušení zadávacího řízení na VZ „Projektová dokumentace SO Rekonstrukce KD“ 

RMě  

• bere na vědomí 
výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby na realizaci projektu „Projektová 

dokumentace SO Rekonstrukce KD“, 

 

• za těchto finančních podmínek neschvaluje  
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností společnosti Projektová kancelář PS, Ing. 

Irena Pichlová, IČ 15735138, Bří. Čapků 550, 362 21 Nejdek, s nabídkovou cenou 356 000,00 Kč 
bez DPH, 

 

• zadávací řízení ruší a ukládá  
investičnímu referentovi města zadat na tuto veřejnou zakázku zadávací řízení nové, přičemž 

prioritou v PD je rekonstrukce elektroinstalace KD  

 

• hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 86/04 – 3) 

 
VZ na služby na realizaci projektu „Rozvaděč pro náměstí“ 

RMě  

• bere na vědomí 
výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby na realizaci projektu „Rozvaděč pro 

náměstí“, 
 

• schvaluje 

nabídku uchazeče Miroslav Slezák, IČ 44665881, s předpokládanou cenou 26 000,00 Kč bez DPH 

 

• ukládá 
vedoucí EO MěÚ Nová Role navrhnout rozpočtová opatření pro cenové krytí zakázky, 

 

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

 

• hlasování  
4 pro 
 

 
Usn.č. 86/05 – 1) 

 
Účetní závěrka za rok 2017 – MŠ Šikulka Nová Role 

RMě  

• schvaluje 

na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm. 
w) své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, 

IČ:70939446 předloženou účetní závěrku za rok 2017 v rozsahu výkazů výkaz zisku a ztrát, 
rozvaha, přílohy – doplňující informace, fondy a hlavní kniha, inventarizace majetku. 

 

• schvaluje 

své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí 
67, 362 25 Nová Role, IČ: 70939446 rozdělení zlepšeného HV za rok 2017 v celkové výši Kč 

=900,27 plně do rezervního fondu. 
 

• hlasování  
4 pro 
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Usn.č. 86/05 – 2) 

 
Účetní závěrka za rok 2017 – MŠ Cestička Nová Role 

RMě  

• schvaluje 
na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm. 

w) své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, 

IČ:70939837 předloženou účetní závěrku za rok 2017 v rozsahu výkazů výkaz zisku a ztrát, 
rozvaha, přílohy – doplňující informace, fondy a hlavní kniha, inventarizace majetku. 

 

• schvaluje 
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská 

234, 362 25 Nová Role, IČ: 70939837 rozdělení zlepšeného HV za rok 2017 v celkové výši Kč 
=919,41 plně do rezervního fondu. 

 

• hlasování  
4 pro 
 

 
Usn.č. 86/05 – 3) 

 

Účetní závěrka za rok 2017 – ZUŠ Nová Role, příspěvková organizace 
RMě  

• schvaluje 

na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm. 
w) své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace, 

IČ:06134238 předloženou účetní závěrku za rok 2017 v rozsahu výkazů výkaz zisku a ztrát, 
rozvaha, přílohy – doplňující informace, fondy a hlavní kniha. 

 

• schvaluje 

své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace, 
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 06134238 rozdělení zlepšeného HV za rok 2017 v celkové 

výši Kč =205 634,93 a to takto: 
do rezervního fondu   Kč =103 634,93 

do fondu odměn   Kč =102 000,-- 

 
 

• hlasování  
4 pro 
 

 
Usn.č. 86/05 – 4) 

 

Účetní závěrka za rok 2017 – Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace 
RMě  

• schvaluje 

na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8 písm. 
w) své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže, příspěvková organizace, IČ:75042151 

předloženou účetní závěrku za rok 2017 v rozsahu výkazů výkaz zisku a ztrát, rozvaha, přílohy – 

doplňující informace, fondy a hlavní kniha. 
 

• schvaluje 

své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská 
236, 362 25 Nová Role, IČ: 75042151 rozdělení zlepšeného HV za rok 2017 v celkové výši Kč 

=12 869,58 a to takto: 
do rezervního fondu   Kč =6 438,90 

do fondu odměn  Kč =6 430,68 
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• hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 86/06 – 1) 
 

Zápis z jednání Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci ze dne 21. 2. 2018 

RMě  
 

• bere na vědomí 

zápis z jednání Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci ze dne 21. 2. 2018 
v předloženém znění. 

 

• hlasování  
4 pro 

 

 
Usn.č. 86/06 – 2) 

 
Odvolání členky Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci 

RMě  

 

• bere na vědomí 
žádost členky Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci paní Marie Polkové o uvolnění 

z postu členky komise z rodinných důvodů a s okamžitou účinností Marii Polkovou odvolává. 
Současně s tím vyslovuje poděkování paní Polkové za práci, kterou v komisi odvedla.  

 

• hlasování  
4 pro 

 

 
Usn.č. 86/07 

 
Bez usnesení. 

 

 
 

Usn.č. 86/08 – 1) 
 

Petice občanů na rekonstrukci soukromé nemovitosti v ulici Tovární v Nové Roli 
RMě  

 

• bere na vědomí 

informaci tajemníka MěÚ o petici občanů doručené MěÚ Nová Role dne 14. 2. 2018, která se 
týká rekonstrukce soukromé nemovitosti v ul. Tovární v Nové Roli. Vzhledem k tom, že je petice 

adresována stavebnímu úřadu Nová Role při výkonu přenesené působnosti, nepřísluší RMě v této 
záležitosti žádná aktivita. 

 

• hlasování  
4 pro 

 

 
Usn.č. 86/08 – 2) 

 
Prodloužení termínu závazku žadatelů na výstavbu inženýrských sítí – k. ú. Jimlíkov 

RMě  

 

• bere na vědomí 
doručenou žádost a 
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• nedoporučuje ZMě schválit 

žádost ******** o prominutí smluvní pokuty ve výši 125 000 Kč, která je stanovena v kupních 
smlouvách ze dne 17.12.2012 na převod pozemků p. č. 191/35 a 191/36, k. ú. Jimlíkov, obec 

Nová Role za nedodržení závazku k vybudování inženýrských sítí k výstavbě RD do 5 let od 
podpisu kupních smluv. 

 

• doporučuje ZMě schválit 

prodloužení termínu závazku žadatelů na výstavbu inženýrských sítí do 7.12.2020, kdy vyprší 
termín závazku posledního kupce pozemku na výstavbu RD v lokalitě. 

 

• hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 86/08 – 3) 

 
Prodloužení termínu závazku žadatelů na výstavbu inženýrských sítí – k. ú. Jimlíkov 

RMě  
 

• bere na vědomí 

dopis obyvatele ******** ze dne 27. 2. 2018, který byl reakcí na zveřejněný záměr obce 

prodeje bytu nájemníkovi v domě, kde má ******** trvalé bydliště 
 

• konstatuje, 

že prodej nemovitostí v Nové Roli probíhá v souladu s „Úplným zněním pravidel prodeje 
pozemků a ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek v majetku města“ 

schváleným 31. 3. 2008 zastupitelstvem města Nová Role.  
 

• hlasování  
4 pro 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Jitka Pokorná, 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. 


