USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 7. zasedání konaného dne 6. 2. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 7/03 – 1)
Prodej části pozemku p. č. 136/3 a 136/9 k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
Nová Role na základě předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej části pozemku p. č.
136/3, oddělené geometrickým plánem č. 1245-229/2018 jako díl „a“ o výměře 1 m2, a části
pozemku p. č. 136/9, oddělené tímtéž geometrickým plánem jako díl „b“ o výměře 3 m2, vše v
k. ú. Nová Role, obec Nová Role, v souladu s Úplným zněním pravidel prodeje pozemků a
ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek v majetku města. Požadované
části pozemků sousedí s pozemkem žadatele. Cena pro prodej pozemků je navržena na 1,- Kč +
21 % DPH.
•

doporučuje ZMě
schválit uzavření kupní smlouvy na prodej výše uvedených částí pozemků žadateli za uvedenou
cenu ve výši 1,- Kč + 21 % DPH.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 7/03 – 2)

Nabídka na odkup části p.p.č. 1180/1 v k.ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
nabídku na odkup části p.p.č. 1180/1 o výměře 10 000 m2 v k.ú. Nová Role za navrženou cenu
tj. 250,-Kč/m2 a bude se záležitostí dále zabývat po změně územního plánu města
•

současně ukládá starostce
města co nejdříve svolat jednání s nájemci a pachtýři pozemků v zahrádkářské kolonii U Plynárny

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 7/03 – 3)
Technické posouzení stavu byt. jednotky, ul. Nádražní 288
RMě
• se seznámila
s materiálem nazvaným „Technické posouzení stavu bytové jednotky, bytová jednotka č. 5,
Nádražní 288, 362 25 Nová Role“
•

doporučuje ZMě
i nadále trvat na původních podmínkách smlouvy o smlouvě budoucí k předmětnému bytu

•

současně doporučuje ZMě
stanovit termín 31. 3. 2019 jako nejzazší pro podpis smlouvy o prodeji bytové jednotky a
nebude-li k tomuto datu smlouva kupujícím podepsána zahájit jednání o vrácení bytové jednotky
kupujícím městu a vratce kupní ceny městem kupujícímu.
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•

hlasování
5 pro

Usn.č. 7/04 – 1)
Finanční bilance Rock iN Roll za rok 2018
RMě
• bere na vědomí
předloženou finanční bilanci akce Rock iN Roll za rok 2018 společnosti RiR, s.r.o. dle usn. ZMě
35/04-5) ze dne 19. 9. 2018
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 7/04 – 2)

Prominutí nájemného za měsíc únor 2019 – nebytové prostory Mezirolí č. p. 49
RMě
• schvaluje
na základě předložené žádosti prominutí nájemného za měsíc únor 2019 nájemci nebytových
prostor – Manikúra a Nehtový design v budově pobočky Městské knihovny Nová Role v Mezirolí
č. p. 49 v 1. nadzemním podlaží z důvodu zdlouhavého procesu osazení a připojení elektroměru
do předmětných prostor.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 7/04 – 3)
Návrh rozpočtu na rok 2019
RMě
• se seznámila
s doporučením Finančního výboru ZMě k návrhu rozpočtu na rok 2019, který FV projednal na
svém prvním jednání 30. 1. 2019
•

doporučuje ZMě
schválit návrh rozpočtu města na rok 2019 v podobě předložené FV ZMě

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 7/04 – 4)
Vratka pachtovného – p.p.č. 856/4 a 856/6 k. ú. Nová Role
RMě
• souhlasí
s vratkou pachtovného ve výši Kč =5 670,-- celkem za období let 2016, 2017 a 2018 žadatelům
********. Pachtovné se vrací z důvodu chybně uzavřené pachtovní smlouvy na pozemky 856/4
a 856/6 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, které nejsou ve vlastnictví města.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 7/05 – 1)
Projekt v rámci výzvy Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání
RMě
• schvaluje
realizaci projektu v rámci výzvy 02_18_063 Šablony II Operačního programu Výzkum, vývoj,
vzdělávání (OP VVV) své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, p. o., IČ 75
042151 s názvem projektu „DDM Nová Role“, s termínem realizace 1.3.2019 - 28.2.2021 a
celkovou výší projektu Kč =683 074,--.
•

schvaluje
předfinancování projektu z prostředků příspěvku na činnost od zřizovatele do doby zaslání
zálohové platby na projekt ze strany MŠMT.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 7/05 – 2)
Mimořádná kontrola majetku v ZŠ Nová Role
RMě
• bere na vědomí
předloženou průběžnou informaci EO MěÚ o průběhu mimořádné kontroly majetku ve své
příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, Školní 232, 362 25 Nová Role.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 7/06 – 1)
Paddleboardový festival 8.-9.6.2019
RMě
• souhlasí
s jednorázovým zapůjčením travnaté pláže u rybníku v Nové Roli p. p. č. 1049/3 v k. ú. Nová
Role,
obec
Nová
Role
pro
žadatele
Tomáše
Vavřinu,
Zážitky
na
pořád
s. r. o., Náměstí Emy Destinové 18, 360 01 Karlovy Vary, IČ: 07353804 pro uspořádání
PaddleboardFestu v termínu 8. – 9. 6. 2019. Po skončení akce zajistí pořadatel řádný úklid pláže.
Podmínkou pro zapůjčení pláže bude, že pořadatel neomezí svojí akcí činnost či aktivitu jiných
subjektů a návštěvníků pláže vč. umožnění přístupu k vodě.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 7/07 – 1)
Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Digitální
mapy veřejné správy Karlovarského kraje po roce 2018 mezi Karlovarským krajem Závodní
353/88, 360 06 Karlovy Vary, IČO 70891168, zastoupeným Ing. Josefem Janů, členem Rady
Karlovarského kraje, a Městem Nová Role, Chodovská 236, Nová Role, IČO 00254819,

3

zastoupeným Jitkou Pokornou, starostkou
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 7/07 – 2)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0014271, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 9.2.2017 společností Stav-elektro s.r.o.,
Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČ 26355639. Jedná se o umístění, zřízení a provozování
distribuční soustavy el. en. na pozemcích p. č. 665/1 a 191/19 v k. ú. Jimlíkov, obec Nová Role,
za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 1 000,- Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni
uzavření smlouvy
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 7/07 – 3)
Redakční rada Novorolského zpravodaje
RMě
• jmenuje
Bc. Lucii Duškovu členkou Redakční rady Novorolského zpravodaje s účinností od 11. 2. 2019.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 7/07 – 4)

Zmapování činnosti lesníka města
RMě
• ukládá
Komisi pro životní prostředí a zeleň zmapovat činnost lesníka města a podat o tom zprávu radě
města.
•

hlasování
5 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.

4

