USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 73. zasedání konaného dne 26. 7. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 73/02 – 1)
Bytové záležitosti
RMě
 schvaluje
přidělení služebního bytu č. 22 v č. p. 291 v Nádražní ulici v Nové Roli o velikosti 3 + 1 ve
prospěch ********; kauce nebude hrazena.


ukládá
Norobyt s.r.o. uzavřít nájemní smlouvu s účinností od 1. 8. 2017.



hlasování
4 pro
Usn.č. 73/02 – 2)

Výpověď ze smlouvy o pachtu pozemku p. č. 1160/1 k. ú. Nová Role
RMě
 schvaluje
podání okamžité výpovědi ze smlouvy o pachtu pozemku p. č. 1160/1 o výměře 673 m2 a st. p.
č. 401 o výměře 38 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role (Na Bouchalce) pachtýři pozemku
z důvodu neplacení pachtovného (nájmu). Na základě článku VII. smlouvy činí výpovědní lhůta 3
měsíce.


schvaluje
vymáhání dlužného pachtovného ve výši Kč =11 376,-- po pachtýři přes právního zástupce
města



hlasování
4 pro
Usn.č. 73/02 – 3)

Pronájem zvukové aparatury
RMě
 bere na vědomí
doručenou žádost o pronájem zvukové aparatury


schvaluje
pronájem zvukové aparatury ******** v termínu 5. 8. 2017. Cena je stanovena dle schváleného
usnesení ze dne 10. 5. 2017 - RMě 67/02-3



hlasování
4 pro
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Usn.č. 73/02 – 4)
Záměr pronájmu nebytového prostoru garáže č. 360/02 v Tovární ulici č. p. 239, Nová Role
RMě
 ukládá
EO MěÚ zveřejnit záměr pronájmu nebytového prostoru garáže č. 360/02 v Tovární ulici č. p.
239
v Nové
Roli
o
celkové
výměře
18
m2
za
obvyklé
nájemné
Kč
495,--/m2/rok.


hlasování
4 pro
Usn.č. 73/03 – 1)

Výměna oken v Chodovské ulici 223/5, Nová Role
RMě
 bere na vědomí
doručenou žádost SVJ Chodovská 223/5, 362 25 Nová Role


souhlasí
s provedením výměny 2 ks oken v bytové jednotce města č. 12, Chodovská 223/5, 362 25 Nová
Role, ve SVJ Chodovská 223/5 Nová Role, která bude financována z rozpočtu Města Nová Role v
částce max. do Kč 20 tis. včetně DPH



hlasování
4 pro

Usn.č. 73/03 – 2)
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje na věcné vybavení
JPO III Nová Role
RMě
 schvaluje
uzavření předloženého návrhu Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Karlovarského kraje na věcné vybavení JPO III Nová Role v částce Kč =23 484,-- a JPO V Nová
Role – Mezirolí v částce Kč =29 814,--, celkem obě JPO Kč =53 298,-- v roce 2017. Podmínkou
poskytnutí dotace je spoluúčast příjemce v minimální výši 20% z poskytnuté částky


hlasování
4 pro

Usn.č. 73/03 – 3)
Změna závazných ukazatelů – ZŠ Nová Role
RMě
 schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČ 70939454 změnu závazných ukazatelů v roce 2017 dle předložené žádosti
v celkové výši přesunu Kč =90 000,-- takto:
- 511 opravy a udržování Kč 359 tis. – původně Kč 449 tis. (snížení o Kč 90 tis.).
- 558 náklady z pořízení DDHM Kč 306 tis – původně 216 tis. (zvýšení Kč 90 tis.).
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hlasování
4 pro
Usn.č. 73/03 – 4)

Nesouhlas s instalací markýzy
RMě


bere na vědomí
doručenou žádost paní Zdeňky Rakové, ******** o instalaci markýzy ke Kadeřnictví Zdeňka
Raková v ulici Chodovská 236 v Nové Roli, pronajaté prostory žadatelky od města.



nesouhlasí
s instalací markýzy ke kadeřnictví, která bude financována z rozpočtu Města Nová Role v částce
max. do Kč 25 tis. včetně DPH



hlasování
4 pro

Usn.č. 73/03 – 5)
Finanční dar pro RiR s.r.o. Nová Role
RMě
 schvaluje
uvolnění finančního daru ve výši Kč =4 000,-- pro RiR s.r.o. Nová Role, IČ 4778260 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 organizační zajištění doprovodného programu
pro děti v rámci festivalu RiR 29. 7.2017


hlasování
3 pro, 1 proti

Usn.č. 73/04 – 1)
Platový výměr pro nového ředitele příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role
RMě
 schvaluje
Jaromírovi Maroušovi, DiS. řediteli své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová
Role, Chodovská 236 plat dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění ode dne 1. 8. 2017 dle
předloženého znění.


hlasování
4 pro

Usn.č. 73/05 – 1)
Vymáhání dlužného po bývalém nájemci autokempu
RMě
 schvaluje
vymáhání dlužného nájemného ve výši Kč =29 167,-- po bývalém nájemci autokempu přes
právního zástupce města
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ukládá
místostarostovi města jednat s bývalým nájemcem autokempu o doložení spotřeby el. en.
v přečerpávací stanici odpadních vod v autokempu za období 9/2010 až 11/2016 v přehledném
vypovídajícím souboru



hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, v. r.
místostarosta města

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