USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 77. zasedání konaného dne 20. 9. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 77/02 – 1)
Ukončení nájemní smlouvy na pozemek p. č. 867/49, k. ú. Nová Role, obec Nová Role – lokalita
u plynárny
RMě
• schvaluje
na základě předložené žádosti ukončení nájemní smlouvy dohodou mezi městem a ********
k 31. 12. 2017 na pozemek p. č. 867/49 o výměře 228 m 2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role,
lokalita u plynárny. Nájemné na rok 2017 uhrazeno. RMě ukládá EO MěÚ zveřejnit záměr
pachtu pozemku.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 77/02 – 2)

Uvolnění bytové jednotky č. 25/225
RMě
• bere na vědomí
uvolnění byt. jednotky č. 25/225 ve vlastnictví města úmrtím nájemníka bytu bez dalších osob
obývajících společnou domácnost
•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit vyhotovení znaleckého ocenění bytu pro jeho prodej (cena obvyklá)

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 77/03 – 1)

Inventarizace majetku a závazků města za rok 2017 – inventarizační a likvidační komise
RMě
• zřizuje
k provedení inventarizace majetku a závazků města za rok 2017 inventarizační komise a jmenuje
jejich členy takto:
a)
Hlavní inventarizační komise - Marcela Dubová, zastupitelka města jako předseda
Petra Höflerová, referentka EO jako člen
Alena Bártová, referentka EO jako člen
b)
Likvidační komise – Bc. Roman Svoboda, tajemník úřadu jako předseda
Kateřina Černá, DiS., vedoucí EO jako člen
Milena Tichá, zastupitelka města jako člen
•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 77/03 – 2)
Vyřazení nepotřebného drobného hmotného majetku města
RMě
• schvaluje
vyřazení nepotřebného drobného hmotného majetku města, a to kancelářský stůl z roku 2004
v pořizovací ceně Kč =14 101,--, DDHM 7466 a kancelářská stěna DDHM 7465 rok pořízení 2004
v ceně Kč =24 359,-- barva šedočerná z kanceláře vedoucí knihovny města. Dále vyřazení
nepotřebného drobného majetku města a to 2 ks zasklených vitrín Lada DDHM 15427 a 15428
z roku 1999 v pořizovací ceně Kč =4 002,50 za ks. Nábytek bude vyřazen do sběrného dvora
Technických služeb Nová Role s. r. o.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 77/03 – 3)

Rozpočtové opatření č. 46/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opaření č. 46/2017 na Kč =20 000,-- z důvodu nutnosti posílení výdajů na vzdělávání
zaměstnanců města z původně rozpočtovaných Kč 50 tis. na celkem Kč 70 tis.
- Zvyšují se běžné výdaje, § vnitřní správa, položka služby vzdělávání a školení
§ 6171, položka 5167 o Kč 20 000,-- Snižují se běžné výdaje, § nespecifikované rezervy, položka jiné běžné rezervy
§ 6409, položka 5901.
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 77/04 – 1)
VZ malého rozsahu – „Na Pěší zóně 148/1, Nová Role – Demolice objektu“ – uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem
RMě
• bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci „Na
Pěší zóně 148/1, Nová Role - Demolice objektu“,
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností ZAPE EKOINVEST s.r.o., Dubová 390/6a,
Bohatice, 360 04 Karlovy Vary, IČ 29078717, s nabídkovou cenou 1 397 584,34 Kč bez DPH,

•

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

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 77/05 – 1)

Ředitelské volno dne 29.9.2017 - ZŠ Nová Role
RMě
• bere na vědomí
informaci ředitelky své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková organizace
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o ředitelském volnu v pátek 29. 9. 2017 z organizačních důvodů.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 77/06 – 1)

Zapojení města Nová Role do organizování veřejné
RMě
•

schvaluje
zapojení města Nová Role do organizování veřejné služby dle § 18a zák. č.111/2006 o pomoci
v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů

•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit administrativní záležitosti potřebné pro zahájení organizování této
veřejné služby

•

ukládá
EO MěÚ rozšířit pojištění města o pojištění veřejné služby v rozsahu do 10 lidí v předpokládané
ceně cca 2500,- Kč ročně

•

pověřuje
starostku města podpisem všech potřebných dokumentů ve věci organizace veřejné služby.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 77/07 – 1)

Dohoda o spolupráci mezi KSMASKK, Thun 1794 a městem Nová Role
RMě
• projednala
návrh účasti města v projektu Krajského sdružení MAS Karlovarského kraje, z. S. (dále
KSMASKK) a společnosti Thun 1794, a.s., Tovární 242, Nová Role, IČ: 28002482 – vybudování
putovní výstavy a následné stálé expozice výroby porcelánu v Nové Roli v rámci zastřešujícího
projektu „Průmyslové dědictví, kulturní bohatství dnešního průmyslu a průkopníci – využití
průmyslové kultury ve Střední Evropě“
•

schvaluje
účast na tomto projektu

•

schvaluje
„Dohodu o spolupráci“ mezi účastníky KSMASKK, Thun 1794, a.s. a městem Nová Role.
pověřuje
starostku města podpisem „Dohody o spolupráci“

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 77/07 – 2)

Příspěvek na úhradu autobusu pro dopravu účastníků zájezdu na muzikál Tři mušketýři
RMě
• schvaluje
příspěvek ve výši 100,- Kč na osobu na úhradu autobusu pro dopravu účastníků zájezdu na
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muzikál Tři mušketýři v divadle Broadway dne 7. 10. 2017. Zbytek ceny dopravy ve výši cca
167,- Kč na osobu si uhradí každý účastník sám.
•

hlasování
3 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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