USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 97. zasedání konaného dne 8. 8. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 97/02 – 1)
Nesouhlas s žádostmi o prodej pozemku p.p.č. 12/1 a p.p.č. 298/3 v k.ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
předložené žádosti ******** o prodej části pozemku p.p.č. 12/1, oddělené geometrickým
plánem č. 1117-3/2015 jako pozemek p. č. 12/4 o výměře 283 m2, v k. ú. Nová Role, obec Nová
Role a o prodej pozemku p. č. 298/3 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role
•

nesouhlasí
s těmito žádostmi, neboť prodej těchto pozemků není zájmem města.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 97/02 – 2)

Nesouhlas s žádostmi na směnu části p.p.č. 1592 a části p.p.č. 9/2, 233/2 a 236/2 v k.ú. Nová
Role
RMě
• bere na vědomí
předložené žádosti ******** na směnu části pozemku p.p.č. 1592 o výměře cca 8 m 2, za část
pozemku st. p. č. 41 o výměře cca 8 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role a dále o prodej části
pozemků p. č. 9/2, 233/2 a 236/2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role
•

nesouhlasí
s těmito žádostmi, neboť směna ani prodej nejsou zájmem města.

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 97/03 – 1)
Dotace na realizaci projektu „Nová Role – kostel sv. Michaela – zabezpečení proti devastaci
vlhkostí – odvětrávací systém obvodové zdi, revize okapového pásu“
RMě
• bere na vědomí
přiznanou dotaci ve výši 200.000,- Kč ze strany Karlovarského kraje na realizaci projektu „Nová
Role – kostel sv. Michaela – zabezpečení proti devastaci vlhkostí – odvětrávací systém obvodové
zdi, revize okapového pásu“
•

bere na vědomí
že vzhledem k stanoveným pravidlům pro rozpočtová opatření na rok 2018 je nutné odsouhlasit
přijetí dotace a realizaci rozpočtového opatření pouze ZMě

•

ukládá
OSA MěÚ zajistit neprodleně podání žádosti o odklad podpisu veřejnoprávní smlouvy (č.
KK02264/2018) na termín do 30. 9. 2018
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•

hlasování
3 pro
Usn.č. 97/04 – 1)

Schválení nabídky pro zpracování podkladů pro žádost o dotaci z národního dotačního
programu EFEKT (aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení
(VO))
RMě
• bere na vědomí
nabídku pro zpracování podkladů pro žádost o dotaci z národního dotačního programu EFEKT
(aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO))
•

schvaluje
nabídku pro zpracování podkladů pro žádost o dotaci z národního dotačního programu EFEKT
(aktivita 1A – Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)), uchazeče
METROLUX s.r.o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha 10, IČ 07214634 s nabídkovou
cenou 93 170,00 Kč včetně DPH

•

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

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 97/04 – 2)
VZ malého rozsahu na výměnu teplovodní přípojky v ulici Rolavská č.p. 217-219 – uzavření
smlouvy s vítězným uchazečem
RMě v působnosti valné hromady městské spol. Norobyt, s.r.o.
•

bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení realizovaného městskou společností NOROBYT, s. r.o. pro
veřejnou zakázku malého rozsahu na výměnu teplovodní přípojky v ulici Rolavská č.p. 217–219

•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 1 společností TOPEN, spol. s r. o., B. Němcové 6,
Karlovy Vary, IČO 147 05 869, s nabídkovou cenou 340 093,34 Kč bez DPH

•

ukládá
jednateli města realizaci akce

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 97/05 – 1)

Rozpočtové opatření č. 23/2018
RMě
•

souhlasí
s uzavřením Dohody o přičlenění honebních pozemků mezi Městem Nová Role jako vlastníkem
honebních pozemků a Přípravným výborem Honebního společenstva Počerny zastoupeného
vlastníky panem Zdeňkem Bečvářem a panem Lubošem Zahradníčkem
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•

souhlasí
se vstupem města Nová Role do Honebního společenstva Počerny

•

hlasování
3 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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