USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 38. zasedání konaného dne 16. 3. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 38/02 – 1)
Dovybavení nábytkem prostory městské knihovny:
RMě
 projednala
předložený materiál


schvaluje
nákup nábytku pro uchazeče ALAX spol. s r.o., Štěchovice 325, PSČ 25207, IČ 47534478 s
nabídkovou cenou 10.042,00 Kč včetně DPH“



ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah



hlasování
4 pro
Usn.č. 38/02 – 2)

Doprovodné stavební práce na realizaci projektu „Zřízení základní umělecké školy“:
RMě
 projednala
předložený materiál


schvaluje
úhradu doprovodných prací dodavateli STAVSO s.r.o., IČ: 291 56 009 s nabídkovou cenou 57
378,20 Kč včetně DPH



ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah



hlasování
4 pro

Usn.č. 38/02 – 3)
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „TIC - opravy kanalizace a úpravy ČSOV“:
RMě
 projednala
předložený materiál


schvaluje
v souladu s doporučením OSA MěÚ výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary, a.s., IČ 49789228, Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary, s
nabídkovou cenou 234.812,60 Kč včetně DPH



ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah



hlasování
4 pro
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Usn.č. 38/02 – 4)
Oprava topení v bytě č. 19 v Nádražní ul. č. p. 288, Nová Role:
RMě
 projednala
informace jednatele Norobyt, s.r.o.


schvaluje
v návaznosti na své usnesení č 33/04 – 4) ze dne 16. 12. 2015, realizaci opravy v bytě č. 19
v Nádražní ulici č. p. 288 dle předložené nabídky spol. TOPEN spol. s r.o.



ukládá
Norobyt, s.r.o. zajistit realizaci opravy



hlasování
4 pro
Usn.č. 38/02 – 5)

Rekonstrukce nebyt. prostoru v Nádražní ul. č. p. 254, Nová Role (dům s pečovatelskou
službou):
RMě
 projednala
informace starostky a jednatele Norobyt, s.r.o.


schvaluje
rekonstrukci nebytového prostoru (bývalá denní místnost) a změnu užívání těchto prostor na byt
v bytovém domě v Nádražní ul. č. p. 254 (dům s pečovatelskou službou) dle cenové nabídky
předložené firmou Michal Kotek, Smolné Pece 20, IČ 67094295, ve výši 90.110,30 Kč.



ukládá
Norobyt, s.r.o. zajistit realizaci rekonstrukce a současně zajistit rovněž změnu užívání prostor



hlasování
4 pro
Usn.č. 38/03 – 1)

Divadelní představení pro základní školu:
RMě
 bere na vědomí
oznámení o pořádání akce divadelní představení souboru Koncert Karlovy Vary v pondělí 2. 5.
2016 od 9.00 h a 12.00 h v Kulturním domě v Nové Roli


schvaluje
organizátorům akce tj. příspěvkové organizaci města Základní škola Nová Role bezplatné
zapůjčení sálu v Kulturním domě v Nové Roli na tuto akci



hlasování
4 pro
Usn.č. 38/03 – 2)

Záměr prodeje budovy Nádražní č. p. 89 (bývalá ZUŠ):
RMě
 projednala
možnost prodeje vyklizené budovy
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ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru obce na prodej nemovitosti č. p. 89 (bývalá ZUŠ) vč.
pozemku st. p. č. 80 v k. ú. Nová Role. Záměr prodeje bude zveřejněn v souladu se zněním čl.
IV „Pravidel pro prodej pozemků a ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek
v majetku města“



hlasování
4 pro
Usn.č. 38/03 – 3)

Pacht pozemku v lokalitě U Plynárny:
RMě
 schvaluje
převod pachtovního práva na pozemek par. č. 867/42 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role,
výměra 203 m2, lokalita U plynárny, zahrádkářská kolonie na dobu určitou do 31. 12. 2024 pro
********. Jedná se o převod pachtu po zesnulém manželovi.


hlasování
4 pro

Usn.č. 38/04 – 1)
Žádost o finanční neinvestiční dotaci:
RMě
 bere na vědomí
předloženou žádost předsedy oddílu stolního tenisu TJ Batesta Chodov na příspěvek ve výši
1.000,- Kč na činnost klubu ve prospěch člena klubu z Nové Role


neschvaluje
předloženou žádost



hlasování
4 pro

Usn.č. 38/04 – 2)
Žádost o zálohu na neinvestiční účelovou dotaci na festival Rock iN Roll:
RMě
 schvaluje
poskytnutí zálohy na neinvestiční účelovou dotaci na pořádání multižánrového hudebního
festivalu v Nové Roli na pláži u rybníka 30. 7. 2016 pod názvem Festival Rock iN Roll zastoupený
společností RiR s. r.o., IČ 04778260, DIČ CZ04778260, sídlo Školní 69/4, 362 25 Nová Role.
Záloha na dotace se stanovuje ve výši Kč =50 tis. Celkový rozpočet akce činí Kč =650 tis. Záloha
na dotaci bude poskytnuta po uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností RiR s. r. o. Celkové
poskytnutí dotace bude následně po vyhodnocení akce schváleno v ZMě


hlasování
4 pro
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Usn.č. 38/04 – 3)
HV příspěvkových organizací za rok 2015:
RMě
 projednala
předložené hospodářské výsledky příspěvkových organizací města Nová Role


schvaluje
- své příspěvkové organizaci Mateřská škola Nová Role, Mezirolí 67 rozdělení zlepšeného HV za
rok 2015 v celkové výši Kč 2 692,46 v plné výši do Fondu rezerv
- své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary rozdělení zlepšeného
HV za rok 2015 v celkové výši Kč 254 722,06 (z toho hlavní činnost Kč 183 309,72; vedlejší
činnost Kč 71 412,34) takto:
Kč 127 000,-- do Fondu odměn
Kč 127 722,06 do Fondu rezerv
- své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary rozdělení
zlepšeného HV za rok 2015 v celkové výši Kč 130 935,32 takto:
Kč 65 467,62 do Fondu odměn
Kč 65 467,70 do Rezervního fondu



hlasování
4 pro

Usn.č. 38/04 – 4)
Účetní závěrky přísp.organizací za rok 2015:
RMě
 projednala
předložený materiál


schvaluje
na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdější předpisů, § 4 odst. 8 písm. w)
předložené účetní závěrky za rok 2015 (v rozsahu výkazů výsledovka, rozvaha, přílohy –
doplňující informace, fondy a hlavní kniha, inventarizace majetku) svým příspěvkovým
organizacím
- Základní škola Nová Role, okres Karlovy Vary
- Mateřská škola Nová Role, Rolavská 234
- Mateřská škola Nová Role, Mezirolí 67
- Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary



hlasování
4 pro

Usn.č. 38/04 – 5)
Rozpis závazných ukazatelů jednotlivých příspěvkových organizací:
RMě
 schvaluje
dle schváleného rozpočtu pro rok 2016 rozpis závazných ukazatelů nákladů pro své jednotlivé
příspěvkové organizace:
Základní škola Nová Role, § 3113, pol. 5331 – celkem příspěvek na provoz
Kč 2 578 000,-- (včetně ŠJ)
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501 materiál Kč 215 tis.
502 energie Kč 1 130 tis. (ÚT Kč 800 tis. el. en. Kč 290 tis., plyn Kč 40 tis.)
503 vodné, stočné Kč 30 tis.
511 opravy a udržování Kč 512 tis.
512 cestovné Kč 11 tis.
518 ostatní služby Kč 374 tis.
525 zákonné pojištění zaměstnanců Kč 36 tis. (úrazové)
549 ostatní náklady z činnosti Kč 30 tis. (pojištění)
551 odpisy DHM Kč 40 tis.
558 náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 200 tis. Kč
Povolen libovolný přesun mezi jednotlivými ukazateli v kompetenci ředitele školy do max.
výše Kč 30 000,--

Mateřská škola Nová Role Cestička, Rolavská č. p. 234, § 3111, pol. 5331, org. 220 – celkem
příspěvek na provoz Kč 1 286 000,-- 501 materiál Kč 47 tis.
- 502 energie Kč 587 tis. (el. en. 57 tis., ÚT 520 tis., plyn 10 tis.)
- 503 vodné, stočné Kč 55 tis.
- 511 opravy a udržování Kč 220 tis.
- 512 cestovné Kč 0 tis.
- 513 náklady na reprezentaci Kč 0 tis.
- 518 ostatní služby Kč 199 tis.
- 521 mzdové náklady Kč 13 tis. (DPP údržba zahrady)
- 525 zákonné pojištění zaměstnanců Kč 13 tis.
- 549 ostatní náklady z činnosti Kč 0 tis.
- 551 odpisy DHM Kč 22 tis.
- 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 130 tis.
Mateřská škola Nová Role Šikulka, Mezirolí č. p. 67, § 3111, pol. 5331, org. 230 – celkem
příspěvek na provoz Kč 354 000,-- 501 materiál Kč 50 tis.
- 502 energie Kč 85 tis. (plyn Kč 50 tis., el. en. Kč 35 tis.)
- 503 vodné, stočné Kč 7 tis.
- 511 opravy a udržování Kč 35 tis.
- 512 cestovné Kč 1 tis.
- 518 ostatní služby Kč 171 tis.
- 525 zákonné pojištění zaměstnanců 0 tis.
- 549 ostatní náklady z činnosti Kč 5 tis.
- 551 odpisy DM Kč 0,-- 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 0 tis.
Dům dětí a mládeže Nová Role, § 3421, pol. 5331 – celkem příspěvek na provoz Kč 764 000,-- 501 materiál Kč 70 tis.
- 502 energie Kč 160 tis.
- 503 vodné, stočné Kč 4 tis.
- 511 opravy a udržování Kč 7 tis.
- 512 cestovné Kč 10 tis.
- 518 ostatní služby Kč 200 tis.
- 521 mzdové náklady Kč 203 tis. (částečný příspěvek zřizovatele)
- 524 zákonné odvody na ZP, SP Kč 69 tis. (částečný příspěvek zřizovatele)
- 527 příděl do FKSP Kč 2 tis. (částečný příspěvek zřizovatele)
- 549 ostatní náklady z činnosti Kč 24 tis.
- 551 odpisy DM Kč 0,-- 558 náklady z drobného dlouhodobého majetku Kč 15 tis


hlasování
4 pro
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Usn.č. 38/04 – 6)
Prezentace města na mapách města K.Vary:
RMě
 projednala
předloženou nabídku


neschvaluje
nabízenou prezentaci města Nová Role na mapách města Karlovy Vary v ceně 3.500,- Kč



hlasování
4 pro

Usn.č. 38/04 – 7)
Žádost o příspěvek z Charitativního účtu:
RMě
 projednala
předloženou žádost ZŠ Nová Role


neschvaluje
požadovanou dar ve výši 2.500,- Kč jako příspěvek na školu v přírodě pro ********



hlasování
4 pro

Usn.č. 38/04 – 8)
Odpisový plán ZŠ Nová Role:
RMě
 schvaluje
odpisový plán na rok 2016 pro svoji příspěvkovou organizaci Základní škola Nová Role, Školní
232 v částce Kč =37 326,--.


hlasování
4 pro
Usn.č. 38/04 – 9)

Vybavení Kulturního domu nábytkem:
RMě
 projednala
zprávu o stavu objednávek nového nábytku do KD Nová Role


bere na vědomí
objednávku židlí do KD v roce 2015 v celkové částce Kč 275 tis. dle schváleného RO č. 41/2015
na částku Kč 500 tis



bere na vědomí
objednávku stolů do KD v částce Kč 160 tis. Byly vybrány nejnižší obdržené cenové nabídky.
Dodávka stolů však nebyla uskutečněna, od objednávky bylo odstoupeno, zálohová platba byla
předána právní kanceláři města k soudnímu vymáhání
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souhlasí
s objednáním stolů u druhé nejnižší předložené cenové nabídky společnost ALDA Kč 180 tis



hlasování
4 pro

Usn.č. 38/05 – 1)

Veřejnoprávní smlouva se Statutárním městem Karlovy Vary
RMě:



schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu dle ustanovení
§ 16 odst. 1 a § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění mezi městem Nová Role a Statutárním
městem Karlovy Vary



hlasování
4 pro

Usn.č. 38/06 – 1)
Kontrola plnění nájemní smlouvy s provozovatelem T.I.C. Nová Role:
RMě
 bere na vědomí
výsledek kontroly plnění nájemní smlouvy, uzavřené s provozovatelem (nájemcem) TIC Nová
Role p. Petrem Dolejšem, IČ 40564941.


schvaluje
žádost na změnu užívání nemovitosti. Administrativní, projektové a finanční úkony nutné
k zajištění změn provede nájemce nemovitosti



ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít příslušný smluvní vztah na realizaci změny užívání



hlasování
4 pro
Usn.č. 38/06 – 2)

Věcné břemeno ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.:
RMě
 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0010645/VB3, ve prospěch
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě plné moci
ze dne 1.10.2010 společností Václav Vaidiš - Elektromontáže s.r.o., Botanická 276, Dalovice.
Jedná se o umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 988, 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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Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Milena Tichá, v. r.
radní
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