USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 41. zasedání konaného dne 25. 5. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 41/03-1)
Záměr obce dočasného pronájmu části pozemku p. č. 1100/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá EO MěÚ
zveřejnit záměr obce dočasného pronájmu části pozemku p. č. 1100/1 o výměře cca 5 m2 v k.ú.
Nová Role za účelem využití požadovaného prostoru jako výstavní plochy k prezentaci zboží
určeného k prodeji před obchodem vedle baru Bernard ve Školní ulici v Nové Roli č. p. 240, a to
v období od 1. 6. 2020 do 31. 10. 2020 s podmínkou provozu maximálně do 20 h a
•

pověřuje EO MěÚ
k rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy za obecně platných podmínek města Nová Role po
ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce v ceně Kč 7,--/m2/období, tj. Kč =35,-celkem.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/03-2)

Záměr obce pronájmu části pozemku p. č. 1026 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá EO MěÚ Nová Role
zveřejnit záměr obce pronájmu části pozemku p. č. 1026 v k.ú. Nová Role, obec Nová Role o
výměře 25 m2, jedná se o dočasný pronájem za účelem využití požadovaného prostoru jako
venkovní předzahrádky cukrárny CAKE POINT Novorolská CUKRÁRNA, a to na období od 1. 6.
2020 do 31. 10. 2020 s podmínkou provozu do konce otevírací doby cukrárny, maximálně do 20
h
•

pověřuje EO MěÚ
k rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru
obce za podmínky paušálního nájemného Kč = 4 000,--.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/03-3)

Záměr na pronájem pozemků p. č. 1180/5 a 1180/6 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
žádosti o pronájmy pozemků v majetku města, p. p. č. 1180/5 a 1180/6 v katastrálním území
Nová Role, lokalita Na Bouchalce, o výměře 100 m2 a 95 m2, a
•

schvaluje
zveřejnit samostatně záměry města na pronájmy pozemků p. č. 1180/5 a 1180/6. Cena nájmu
pozemků je stanovena na Kč 8,--/m2/rok.

•

pověřuje EO MěÚ
k rozhodnutí o uzavření nájemních smluv po ukončení připomínkování zveřejněných záměrů
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obce.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/03-4)

Výjimka z pravidel prodeje nemovitého majetku města
RMě
• bere na vědomí,
že z důvodu pandemie a vyhlášeného nouzového stavu ČR, a tedy z důvodu ochrany svého
zdraví, nebyla ve stanoveném termínu uzavřena kupní smlouva na prodej pozemku, a to přilehlé
zahrádky u bytu č. 288/4 v Nové Roli nájemci bytu. Stanovenou kupní cenu již nájemkyně bytu
uhradila a kupní smlouva je připravena k podpisu.
•

doporučuje ZMě schválit
výjimku v souladu s odstavcem 7 čl. II. pravidel prodeje nemovitého majetku města, a to
výjimku stanovení lhůty do 30.6.2020 pro všechny případy výzvy k uhrazení kupní ceny a
uzavření kupní smlouvy na koupi nemovitostí učiněné v době nouzového stavu v ČR z důvodu
pandemie koronaviru od března tohoto roku

•

bere na vědomí
že z důvodu pandemie a vyhlášeného nouzového stavu ČR, a tedy z důvodu ochrany svého
zdraví či z důvodu potřeby zajištění finančních zdrojů v této krizové době nebyly dosud uzavřeny
příslušné smlouvy k realizaci prodejů bytů č. 288/8 a 280/1 s využitím zákonného předkupního
práva nájemců těchto bytů a

•

navrhuje ZMě stanovit
nejzazší termín pro vyjednání hypotečních úvěrů včetně splnění všech podmínek k uzavření
kupních smluv a jejich uzavření, jak bylo v ZMě schváleno, nejpozději do 30.9.2020.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/03-5)

Nové zveřejnění záměru obce prodeje pozemků p. č. 1160/1 a st. č. 401 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
informaci že ani k opakovanému záměru obce včetně mediální prezentace prodeje pozemků p.č.
1160/1 (zahrada o výměře 673 m2) a st. č. 401 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 se
stavbou bez čp/če, jiná stavba, bez LV – zničená stavba), k.ú. Nová Role, nebyla doručena
žádná cenová nabídka a
•

schvaluje
nové zveřejnění záměru obce prodeje uvedených nemovitostí obálkovou metodou za stejných
podmínek jako dosud.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/03-6)

Pozemek p. č. 1215/13 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
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předloženou žádost ********, na prodej části pozemku p. č. 1215/13, o výměře cca 90 m2 v k.
ú. Nová Role, obec Nová Role a
•

konstatuje,
že prodej ani pronájem této nemovitosti není zájmem města.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/03-7)

Pozemek p. č. 136/2 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
na základě žádosti ******** zveřejnit záměr obce a
•

doporučuje ZMě schválit
prodej č. pozemku p. č. 136/2 oddělené geometrickým plánem č. 1342-31/2020 jako díl „a“ o
výměře 1 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, v souladu s čl. V odst. 1) Pravidel prodeje
nemovitého majetku města Nová Role. Požadovaná část pozemku sousedí s pozemkem žadatele.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/03-8)

Pozemky p. č. 389/3, 334/2, 328/9 a 384/3 v k. ú. Mezirolí
RMě
• bere na vědomí
předložené nesouhlasné stanovisko vlastníka p. č. 389/3, 334/2, 328/9 a 384/3 v k. ú. Mezirolí
k návrhu města na odkup částí uvedených pozemků zasažených tělesem účelové komunikace
města vedoucí z Mezirolí do chatařské rekreační oblasti u Děpoltovického rybníka (pozemky
předběžně zaměřeny o celkové výměře zásahu do pozemků ve výši 366 m2).
•

navrhuje
vlastníkovi uvedených pozemků na jejich odkup městem za kupní cenu ve výši 250,--Kč/m2
plochy (cena uplatňovaná dle platných pravidel města pro prodej pozemků v dané lokalitě pro
pozemky stavební či zastavitelné stavbou RD a ostatními stavbami, jako jsou např. komunikace).

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/04-1)

Neinvestiční účelové dotace spolků
RMě
• doporučuje ZMě schválit
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =298 000,-- pro žadatele Tělovýchovná
jednota Nová Role, z. s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO 47696001 na celoroční činnost.
•

doporučuje ZMě schválit
uzavření
Veřejnoprávní
smlouvy
o
poskytnutí
neinvestiční
účelové
dotace
č. 9/2020 na celoroční činnost na částku Kč=298 000,-- s Tělovýchovnou jednotou Nová Role, z.
s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO 47696001.
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•

doporučuje ZMě schválit
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =547 000,-- pro žadatele Fotbalový klub Nová
Role, z. s., Chodovská 232E, 362 25 Nová Role, IČO 26588960 na celoroční činnost.

•

doporučuje ZMě schválit
uzavření
Veřejnoprávní
smlouvy
o
poskytnutí
neinvestiční
účelové
dotace
č. 10/2020 na celoroční činnost na částku Kč =547 000,- s Fotbalovým klubem Nová Role, z. s.,
Chodovská 232E, 362 25 Nová Role, IČO 26588960.

•

doporučuje ZMě schválit
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =113 000,-- pro žadatele Tenisový klub Nová
Role,
z.
s.,
Chodovská
338,
362
25
Nová
Role,
IČO
26625555
na celoroční činnost.

•

doporučuje ZMě schválit
uzavření
Veřejnoprávní
smlouvy
o
poskytnutí
neinvestiční
účelové
dotace
č. 11/2020 na celoroční činnost na částku Kč =113 000,-- s Tenisovým klubem Nová Role, z. s.,
Chodovská 338, 362 25 Nová Role, IČO 26625555.

•

doporučuje ZMě schválit
poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =100 000,-- pro žadatele SDH Nová Role, z.s.,
Chodovská 264, 362 25 Nová Role, IČO 47697199 na celoroční činnost.

•

doporučuje ZMě schválit
uzavření
Veřejnoprávní
smlouvy
o
poskytnutí
neinvestiční
účelové
dotace
č. 12/2020 na celoroční činnost na částku Kč =100 000,- SDH Nová Role, z. s., Chodovská 264,
362 25 Nová Role, IČO 47697199.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/04-2)

Účetní závěrka města Nová Role za rok 2019
RMě
• doporučuje ZMě schválit
v souladu s vyhl. č. 220/2013 Sb. účetní závěrku města Nová Role za rok 2019 dle předložených
výkazů:
Rozvaha ÚSC, Výkaz Zisku a ztrát ÚSC, Příloha k rozvaze ÚSC, Inventarizační zpráva a Zpráva o
výsledku přezkoumání města Nová Role od KÚKK vše k 31. 12. 2019.
Na základě schválené účetní závěrky v ZMě bude provedeno přeúčtování výsledku hospodaření
ve schvalovacím řízení, a to ztráta ve výši Kč -4 404 492,65 z účtu 431 na účet 432 - výsledek
hospodaření minulých účetních období.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/04-3)

Hospodaření města za rok 2019
RMě
• projednala a doporučuje ZMě schválit
celoroční hospodaření města dle předložených výkazů Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu
FIN 2-12, Rozvaha – bilance, Výkaz zisku a ztráty, Příloha ÚSC k účetní závěrce, Přehled o
tvorbě a čerpání fondu města, Finanční vypořádání ke SR, státním fondům a rozpočtu kraje a
výsledky zřízených a založených organizací města a Závěrečný účet města za rok 2019 spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2019 s výhradami ke
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zjištěným méně závažným chybám a nedostatkům a ke zjištěnému nedostatku c4 – překročení
působnosti.
•

doporučuje ZMě přijmout
opatření potřebná k nápravě ke zjištěným méně závažným chybám a nedostatkům v souladu ve
smyslu ustanovení:
* § 2 odst. 1 písm. a) z. č. 420/2004 Sb.) město Nová Role bude důsledně dbát dodržování
zákoníku práce č. 262/2006 Sb., § 76 odst. 2 – práce na DPČ budou vykonávány v rozsahu
nepřekračujícím v průměru polovinu týdenní pracovní doby. Kontrola bude prováděna průběžně.
* § 2 odst. 2 písm. c) z. č. 420/2004 Sb. město Nová Role bude důsledně dbát dodržování
zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., § 219 odst. 3 – na profilu zadavatele
zveřejňovat skutečně uhrazenou cenu za plnění smlouvy včetně uzavřených dodatků ke smlouvě
ve lhůtě do 30 dnů. Náprava sjednána 9. 3. 2020. Kontrola bude prováděna průběžně u
jednotlivých zakázek.
* § 10 odst. 3 písm. c) z. č. 420/2004 Sb. město bude důsledně včas v zastupitelstvu města
schvalovat vznik pracovně právního vztahu mezi městem a členem zastupitelstva. Náprava
sjednána na zasedání 8. ZMě usn. 8/06-1) 11. 9. 2019 na základě Zápisu z provedeného dílčího
přezkoumání města Nová Role k 30. 6. 2019 provedeného Krajským úřadem Karlovarského
kraje. Zápis o dílčím přezkoumání projednán v ZMě usn. 8/04-9) 11. 9. 2019.
Kontrola účinnosti všech přijatých opatření bude prováděna průběžně.
Uvedenými zjištěnými méně závažnými chybami a nedostatky a zjištěným nedostatkem c4 –
překročení působnosti nevznikla městu žádná škoda, proto nebyly přijaty závěry vůči žádným
osobám.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/04-4)

Zadání poptávkového řízení architektonickým studiím na zpracování studie vzniku Komunitního
centra v části obce Mezirolí na p. p. č. 148/1, 148/3 a 148/53
RMě
• projednala
avizované snížení daňových příjmů dle RUD na základě predikce vydané MF ČR 21. 4. 2020,
která pro Novou Roli předpokládá snížení daní z RUD zhruba o Kč 10 mil., v rámci tzv.
kompenzačního bonusu je předpoklad dalšího snížení příjmů o Kč 3 mil. Na základě plnění
daňových příjmů města k 30. 4. 2020 není propad příjmů zatím zjevný.
•

ukládá tajemnici
sledovat vývoj daňových příjmů města v souladu s čerpáním rozpočtu zejména v kapitálové
části, případnou úpravu rozpočtu navrhnout na základě rozborů hospodaření k 30. 6. a k 30. 9.
2020.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/05-1)

Uzavření smlouvy o dílo na dodání PD na vytvoření multifunkčního sportovně relaxačního parku
RMě
• bere na vědomí
výsledky jednání s vybraným dodavatelem projektové dokumentace na vytvoření multifunkčního
sportovně
relaxačního
parku
na
parc.
č. 1049/1 v k.ú. Nová Role, ohledně smlouvy o dílo - projekční práce, dle zadání schváleného
RMě 10.2.2020, usn. 30/05-3) a cenové nabídky schválené RMě 23.3.2020, usn. 35/06-4).
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•

schvaluje
uzavření
smlouvy
o
dílo
s vybraným
dodavatelem
U/U Studio, s.r.o. – Křišťanova 1638/12, Žižkova, 130 00 Praha 3, IČO: 0914 7373 na dodání
projektové dokumentace na výše zmíněnou akci, tak jak je uvedeno v příloze, za celkovou cenu
1 210 000,- Kč s DPH (dle nabídky 1 000 000,- Kč bez DPH).

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným dodavatelem příslušný smluvní vztah po příjetí rozpočtového
opatření.

•

ukládá
tajemnici MěÚ předložit návrh RO do ZMě na Kč 210 tis

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/05-2)

Navýšení původní objednávky na opravu šindele kostela sv. Michaela
RMě
• bere na vědomí
zvýšenou plochu výměny dřevěných šindelů a nejen s tím spojenou vyšší spotřebu lazury.
•

schvaluje
navýšení původní ceny objednávky o =190 662,- Kč bez DPH, tj. celkem Kč =230 701,-- včetně
DPH. Opravy kostela rozpočtovány v § 3326, pol. 5171 Kč 1 mil.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/05-3)

Uzavření smlouvy o dílo – „Projektová dokumentace Modernizace stávajícího záložního zdroje
tepla pro město Nová Role“
RMě
• schvaluje
uzavření smlouvy o dílo po přijetí příslušného rozpočtového opatření na zadání zakázky
„Projektová dokumentace Modernizace stávajícího záložního zdroje tepla pro město Nová Role“
pro společnost Energoplan, s.r.o., IČO 26363968, za cenu díla dle předložené nabídky =220
000,-Kč bez DPH (včetně DPH 21% celkem =266.200,-Kč).
•

schvaluje
výjimku zadání této zakázky v souladu s bodem 1. oddílu D směrnice města pro zadávání
veřejných zakázek na základě přímého oslovení jednoho dodavatele z důvodu již dřívějšího
zadání této zakázky pod usn. RMě č. 17/03-6) uvedenému dodavateli, kdy na základě
počátečních prověřování realizace zakázky došlo k návrhu zásadní změny zakázky (snížení jejího
rozsahu).

•

ruší
své usnesení č. 17/06 ze dne 16.6.2019 jakožto bezpředmětné, jehož plnění je nyní plně
nahrazeno novým rozhodnutím RMě, jak je v tomto usnesení uvedeno.

•

ukládá
tajemnici MěÚ předložit návrh rozpočtového opatření do ZMě na čerpání Fondu oprav a rozvoje
tepelného hospodářství města.
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•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/05-4)

VZ na vyhotovení „Projektové dokumentace Nová Role – parkoviště u koupaliště“
RMě
• bere na vědomí
výsledek výběrového řízení pro veřejnou zakázku na vyhotovení „Projektové dokumentace Nová
Role – parkoviště u koupaliště“.
•

schvaluje
uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem “Ing. Jiřím Soukupem, Jelínkova 1875, 356 05
Sokolov, IČO 73711870, DIČ CZ6711121296“, s nabídkovou cenou =125 840,- Kč včetně DPH.

•

ukládá OSA
pozvat vybraného uchazeče na příslušný smluvní vztah na realizaci akce na jednání na MěÚ před
samotným podpisem smlouvy za účelem upřesnění požadovaných technických parametrů.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/05-5)

VZ na vyhotovení „Projektové dokumentace – parkoviště u hasičů“
RMě
• bere na vědomí
výsledek výběrového řízení pro veřejnou zakázku na vyhotovení „Projektové dokumentace Nová
Role – parkoviště u hasičů“
•

schvaluje
uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem “ Ing. Jiřím Soukupem, Jelínkova 1875, 356 05
Sokolov, IČO 73711870, DIČ CZ6711121296“ , s nabídkovou cenou =118 580,- Kč včetně DPH.

•

ukládá OSA
pozvat vybraného uchazeče na příslušný smluvní vztah na realizaci akce na jednání na MěÚ před
samotným podpisem smlouvy za účelem upřesnění požadovaných technických parametrů.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/05-6)

Smlouva o dílo na zadání zakázky – oprava místní komunikace v Mezirolí (část p. č. 1013/1 od
knihovny)
RMě
• bere na vědomí
předložený protokol ze dne 13.5.2020 o posouzení a hodnocení nabídek na provedení opravy
místní komunikace v Mezirolí (část p. č. 1013/1 od knihovny).
•

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zadání zakázky pro společnost Eurovia CS, a.s., IČO 45274924, za
cenu díla dle předložené nabídky =450 860,-Kč bez DPH (Včetně DPH 21% celkem =545 540,60
Kč). Jedná se o jedinou řádně předloženou nabídku, která zároveň není zjevně výrazně
ekonomicky nevýhodná a byla podána v souladu s podmínkami zadání.
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•

vyřazuje
druhou podanou nabídku k uvedené zakázce z řízení o zadání zakázky a jejího účastníka z tohoto
řízení vylučuje, neboť nabídka byla podána v rozporu s podmínkami pro podání nabídek.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/05-7)

Smlouva o dílo – provedení technického zhodnocení místní komunikace v Mezirolí (část p. č.
1029/1 u rekreační oblasti Děpoltovického rybníku – směr Nivy)
RMě
• bere na vědomí
předložený protokol ze dne 13. 5. 2020 o posouzení a hodnocení nabídek na provedení
technického zhodnocení místní komunikace v Mezirolí (část p. č. 1029/1 u rekreační oblasti
Děpoltovického rybníka – směr na Nivy) a:
•

schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zadání zakázky pro společnost Eurovia CS, a.s., IČO 45274924, za
cenu díla dle předložené nabídky =510 056,-Kč bez DPH (Včetně DPH 21% celkem =617 167,76
Kč). Jedná se o jedinou řádně předloženou nabídku, která zároveň není zjevně výrazně
ekonomicky nevýhodná a byla podána v souladu s podmínkami zadání.

•

vyřazuje
druhou podanou nabídku k uvedené zakázce z řízení o zadání zakázky a jejího účastníka z tohoto
řízení vylučuje, neboť nabídka byla podána v rozporu s podmínkami pro podání nabídek.

•

schvaluje
s ohledem na malý rozsah zakázky a z důvodu veřejného zájmu bezodkladné realizace
technického zhodnocení komunikace, použití výjimky k zadání zakázky podle bodu 1. oddílu D
Vnitřní směrnice města pro zadávání veřejných zakázek. Tzn. zadání výše uvedené zakázky
malého rozsahu postupem jako u zadávání zakázek II. kategorie s limitem do =500 000,-Kč bez
DPH z důvodu absence projektové dokumentace a z toho vyplývající předem neznámé ceny díla
pro zadání zakázky.

•

ukládá OSA MěÚ
zajistit písemné souhlasy vlastníků dotčených pozemků s provedením technického zhodnocení
stavby komunikace před uzavřením smlouvy s vybraným uchazečem.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/06

Čerpání investičního fondu na realizaci zabezpečovacího systému – ZŠ Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, Školní 232, 362 25 Nová Role, IČO
70939454 čerpání investičního fondu na realizaci zabezpečovacího systému v celkové hodnotě Kč
=388 847,14.
•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 41/07-1)
Kronika města Nová Role za rok 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis do kroniky města za rok 2019 dle předloženého materiálu s připomínkami o doplnění
kulturních a společenských akcí pořádaných v loňském roce ve města, zejména akce konané
v areálu u rybníku, např. Den záchranářů, Oldies disko na pláži a další. Dále RMě žádá doplnit
zprávu o činnosti všech spolků ve městě, upřesnit informace o rekonstrukci sportovní haly TJ NR.
•

souhlasí
s výplatou mimořádné odměny kronikáři Mgr. Karlu Hambergerovi za zdařilé zpracování kroniky
za rok 2019 v předloženém znění.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/07-2)

Zrušení červnového Vítání občánků
RMě
• ruší
červnové Vítání občánků plánované na 18. 6. 2020
•

souhlasí
s uskutečněním slavnosti Vítání občánků v září roku 2020.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/07-3)

Městský kamerový dohlížecí systém
RMě
• bere na vědomí
předloženou zprávu odboru správních agend o umístění kamerových bodů a současném stavu
městského kamerového dohlížecího systému.
•

ukládá tajemnici MěÚ
předložit
do
ZMě
návrh
rozpočtového
opatření
§ 5311 Bezpečnost a pořádek z důvodu nutnosti oprav kamer ve městě.

•

hlasování
3 pro

na

posílení

Usn.č. 41/07-4)
Zábrany proti vjezdu na cyklostezku Nová Role - Mezirolí
RMě
• bere na vědomí
předloženou zprávu odboru správních agend o potřebě umístění zábran proti vjezdu na
cyklostezku Nová Role – Mezirolí.
•

ukládá OSA MěÚ
zajistit osazení těchto zábran dle příslušné platné legislativy certifikovaným
dostupným na trhu.

zařízením
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•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/07-5)

Pravidla prodeje nemovitého majetku města Nová Role
RMě
• doporučuje ZMě schválit
s účinností od 1.7.2020 úpravu Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role ze dne
11.9.2019, ve znění jejich doplnění ze dne 18.12.2019 (dále jen Pravidla), takto:
Odstavec 1) v čl. V. Pravidel se celý nahrazuje ustanovením tohoto znění:
Žádosti osob o koupi nemovitostí (pozemků či budov) přímo sousedících s jejich nemovitostí
budou vyhodnocovány po uplynutí stanoveného termínu pro zveřejnění záměru obce
individuálně za účasti příslušných orgánů obce. To neplatí, pokud je žádostí dotčená nemovitost
zároveň v přímém sousedství (má společnou linii hranice) též jiného vlastníka, kdy se bude
nadále postupovat dle čl. IV. Pravidel, tj. obálkovou metodou v případě, že jiný sousední vlastník
o stejnou nemovitost také projeví zájem.
Účelem tohoto opatření je chránit zájmy vlastníků nemovitostí související s výkonem jejich
vlastnických práv.
K individuálnímu hodnocení žádosti osoby dle věty 1. tohoto odstavce bude u žádostí o koupi
sousedního pozemku o rozměrech větších než 100 m2 před zveřejněním záměru obce
vypracováno příslušné odborné ocenění a v záměru bude uvedena kupní cena dle tohoto
ocenění.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/07-6)

Komunikace k pozemku p. č. 68/2 v k. ú. Jimlíkov
RMě
• bere na vědomí
předloženou žádost ******** o vybudování příjezdové komunikace k jejímu pozemku p. č. 68/2
v k. ú. Jimlíkov na pozemku města p. č. 662/1.
•

potvrzuje
odpověď MěÚ, že není zájmem města budování této komunikace

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 41/07-7)

Budova č. p. 89 v ul. Nádražní v Nové Roli
RMě
• bere na vědomí
předložený zájem ******** o koupi nemovitosti č. p. 89 v ulici Nádražní v Nové Roli
•

potvrzuje
platnost objednávky na PD na demolici sálu.

•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 41/07-8)
Dětský den v Jimlíkově a v Mezirolí
RMě
• bere na vědomí
konání
Dětského
dne
v
Jimlíkově
v
sobotu
dne
13.
6.
a v Mezirolí v sobotu dne 27. 6. 2020 s dodržováním aktuálních mimořádných opatřeních.
•

2020

hlasování
3 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jiří Sýkora
místostarosta města

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