USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 84. zasedání konaného dne 31. 1. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 84/02 – 1)
Záměr obce na prodej části pozemku p.č. 76/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti ********, zveřejnit záměr obce na prodej
části pozemku p.p.č. 76/1 o výměře cca 270 m2, v k. ú. Nová Role, obec Nová Role. Požadovaná
část pozemku sousedí s nemovitostí v majetku žadatele.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 84/02 – 2)

Záměr obce na prodej části pozemku p.č. 665/1 v k. ú. Jimlíkov
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti ******** zveřejnit záměr obce na prodej
části pozemku p.p.č. 665/1 o výměře cca 300 m2, v k. ú. Jimlíkov, obec Nová Role. Požadovaná
část pozemku sousedí s pozemkem v majetku žadatele.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 84/02 – 3)

Odpuštění nájemného za pronájem KD – Myslivecký ples 10.2.018
RMě
• schvaluje
organizátorovi akce (spolek Balcare Club) odpuštění nájemného za pronájem sálu kulturního
domu na uspořádání Mysliveckého plesu dne 10. 2. 2018. Úklid sálu a energie spolek uhradí
v plné výši.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 84/03 – 1)

Neinvestiční dotace pro TJ Jednota Nová Role
RMě
• doporučuje ZMě schválit
účelovou neinvestiční dotaci ve výši Kč =300 000,- pro spolek Tělovýchovná jednota Nová Role,
Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČ: 476996001. Dotace bude použita plně na úhradu
provozních nákladů v hale TJ při trénincích sportovních spolků (Tenisový klub Nová Role,
Fotbalový klub Nová Role a TJ Nová Role) a dále bude dotace použita jako příspěvek na náklady
úhrad hodin pro veřejnost nad sumu nákladů Kč =400, -- za hodinu, vše v průběhu roku 2018.
Vyúčtování dotace TJ Nová Role předloží nejpozději do 31. 1. 2019 dle skutečných nákladů na
provoz.
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•

hlasování
4 pro
Usn.č. 84/03 – 2)

Čerpání rozpočtu v § 6171 Vnitřní správa, položka 5179
RMě
• schvaluje
čerpání rozpočtu v § 6171 Vnitřní správa, položka 5179 Ostatní nákupy – ošatné úřad v částce
Kč =500,--/osoba, obřad pro matrikářku úřadu, popř. zastupující matrikářku ve věci svatebních
obřadů a asistentku úřadu ve věci vítání občánků v souladu se schválením rozpočtu 2018 v ZMě
usn. 29/04-4) 20. 12. 2017 a schváleného rozpisu rozpočtu v RMě usn. 83/03-5) 17. 1. 2018.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 84/03 – 3)

Uzavření smlouvy o zajištění propagace a reklamy na Ples města 27.1.2018
RMě
• schvaluje
uzavření smlouvy o zajištění propagace a reklamy na 6. Reprezentačním plesu města Nová Role
konaného dne 27. 1. 2018 pro:
- EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924 za Kč =5 000,- Norobyt s.r.o., IČ 26325632 za Kč =5 000,•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/03 – 1)

Zajištění PD na demolici hudebního sálu u bývalé ZUŠ
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role zajistit zhotovení projektové dokumentace na demolici hudebního sálu u
bývalé ZUŠ – budova v ul. Nádražní č. p. 89 a poté (v souladu s Vnitřní směrnicí města Nová
Role pro zadávání veřejných zakázek) zajistit předložení cenových nabídek na tuto demolici
•

hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Milena Tichá, v. r.
radní města

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