USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 32. zasedání konaného dne 9. 3. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 32/03 – 1)
Bezplatné zapůjčení části plochy u rybníka p. p. č. 1049/3 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
na základě předložené žádosti bezplatné zapůjčení části plochy u rybníka, p. p. č. 1049/3 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role za účelem konání svatby ve dnech 2.9.-6.9.2020 ********.
•

neschvaluje
zapůjčení stolů a židlí ze sálu kulturního domu

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/03 – 2)

Výpůjčka informační tabule
RMě
• souhlasí
s výpůjčkou informační tabule za účelem reklamy na území města Nová Role na p. p. č. 1053/2
v k. ú. Nová Role v ulici Školní (naproti základní škole) společnostem:
1) Viking Mašek, a. s., se sídlem Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7, IČO 24249629; Divize
kartonovacích strojů, Tovární 357, 362 25 Nová Role
2) SWISS – FORM a. s., se sídlem Nerudova 369, 362 21 Nejdek, IČO 00518832.
Výpůjčka reklamní tabule bude bezúplatná a na dobu neurčitou.
•

ukládá EO MěÚ NR
uzavřít Smlouvy o výpůjčce movité věci - informační tabule na území města Nová Role
s příslušnými společnostmi s účinností od 1. 4. 2020 s ujednáním, že předmět výpůjčky bude po
celou dobu výpůjčky užíván vzhledově v bezvadném stavu, tj. ve kterém byl předán do výpůjčky
a nebude nijak hyzdit vzhled města. Vypůjčitel bude po celou dobu výpůjčky zajišťovat údržbu a
opravu reklamních vitrín.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/03 – 3)

„Stavba technického vybavení – výměník tepla“
RMě
• ruší
své usnesení č. 30/03-4 přijaté dne 10.2.2020
•

bere na vědomí
odhad ceny obvyklé „Stavby technického vybavení – výměník tepla“ umístěné na pozemku
p.č.st. 225 v k. ú. Božičany, který není součástí ocenění, neboť se nalézá ve vlastnictví jiného
vlastníka – obce Božičany. Z tohoto důvodu ukládá OSA MěÚ zveřejnit záměr obce prodeje
nemovitosti za cenu ve výši =500 000,-Kč dle zpracovaného odhadu obvyklé ceny č. 09/2020 ze
dne 25.2.2020 s tím, že v souladu s § 3056 občanského zákoníku má předkupní právo ke stavbě
za uvedenou cenu obec Božičany. Současně se záměrem obce bude učiněna nabídka obci
Božičany prodeje stavby dle zveřejněného záměru. V případě, že obec Božičany koupi nabídnuté

1

nemovitosti odmítne nebo se k nabídce do 3 měsíců nevyjádří, bude zveřejněn záměr obce
obálkovou metodou.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/03 – 4)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby – pozemky
p. č. 124/2, 1601/2, 20/1, 1587/1, 1516/2 a 1523 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0010109/VB/004, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČO 24729035, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 13.2.2019 společností
Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., Martin Vincíbr, jednatel. Jedná se o umístění, zřízení a provozování
distribuční soustavy el. en. na pozemcích p. č. 124/2, 1601/2, 20/1, 1587/1, 1516/2 a 1523 v k.
ú. Nová Role, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický
zákon. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 18 200 Kč + DPH
dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/03 – 5)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemen a dohoda o umístění stavby – p. p. č.
188/2 a 973 v k. ú. Mezirolí
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0015037/VB/01, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČO 24729035, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 13.2.2019 společností
Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., Martin Vincíbr, jednatel. Jedná se o umístění, zřízení a provozování
distribuční soustavy el. en. na pozemcích p. č. 188/2 a 973 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, za
podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává ve výši =5 200 Kč + DPH dle zákonné sazby platné ke dni
uzavření smlouvy.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/04 – 1)

Vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 3/2020
RMě
• schvaluje
vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 3/2020 v celkové částce Kč
=9 263,34 (POE Kč =4 330,--; DHM Kč =4 939,34).
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 32/04 - 2
Přezkum hospodaření města za rok 2020
RMě
• schvaluje
požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o provedení přezkoumání hospodaření města za rok
2020.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/04 – 3)

Čerpání investičního fondu na pořízení multifunkční herní plochy – MŠ Cestička Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská
234, 362 25 Nová Role, IČO 70939837 čerpání investičního fondu na pořízení multifunkční herní
plochy v centrálním svahu zahrady mateřské školy v celkové hodnotě Kč =397 309,--.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/05

Zpráva České školní inspekce o kontrole v Základní škole Nová Role
RMě
• bere na vědomí
předloženou zprávu České školní inspekce o kontrole v Základní škole Nová Role, příspěvková
organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role, IČO 70939454.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/06 – 1)

„Nakládání s odpady ve správním území města Nová Role“
RMě
• bere na vědomí
předložený protokol z jednání hodnotící komise v zadávacím řízení na zakázku na služby
„Nakládání s odpady ve správním území města Nová Role“ s výsledkem vyhodnocení
nejvýhodnější předložené nabídky v nabídkové ceně celkem =1 988 134,--Kč bez DPH (=2 297
706,10 Kč včetně DPH) od společnosti Chodovské technicko-ekologické služby, s.r.o.
•

schvaluje
úpravu rozsahu předmětu plnění zakázky ve věci frekvence svozu skla v souladu se zveřejněnými
podmínkami výběrového řízení takto:
Frekvence svozu skla se sjednává 1 x za 2 týdny (tj. 26 x za rok) s výjimkou sběrného místa č.
5, kde je speciální úprava, jak je uvedeno v příloze č. 1 a 2 návrhu smlouvy na zadání zakázky.
V souladu s tím a zveřejněnými podmínkami výběrového řízení se v příslušné položce předložené
cenové nabídky upravuje cena (snížení o =51 480,--Kč bez DPH za 1 rok).

•

schvaluje
zadání plnění zakázky a uzavření smlouvy za podmínek dle výběrového řízení s předmětem
plnění „zajištění sběru, svozu a odstranění separovaných složek komunálního odpadu ve
správním území města Nová Role“ pro vítěze výběrového řízení společnost: Chodovské
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technicko-ekologické služby, s.r.o., IČO 26319438, se sídlem U Porcelánky 212, 357 35 Chodov.
Celková cena za plnění služeb na dobu 2 let se sjednává dle předložené nabídky ve výši =1 885
174,--Kč bez DPH (=2 179 302,10 Kč včetně DPH), a to po úpravě předložené cenové nabídky
na základě rozhodnutí dle odstavce b) tohoto usnesení. Příslušný „Formulář cenové nabídky“ a
„Seznam nádob, jejich umístění, počet a frekvence vývozu“ jsou jako přílohy nedílnou součástí
Smlouvy na zakázku.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/06 – 2)

Nabídka společnosti AŽD Praha s. r. o.
RMě
• bere na vědomí
cenovou nabídku společnosti AŽD Praha s.r.o., Žirovnická 3146/2, Praha 10 Záběhlice, IČO
48029483 na týdenní monitoring dopravy na vybraném místě v Nové Roli v ceně =15 800 Kč bez
DPH a konstatuje, že objednávka nabízené služby není zájmem města.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/06 – 3)

Oprava autobusové zastávky a zpětné osazení v části obce Mezirolí
RMě
• ukládá
Technické službě Nová Role s. r. o. zajistit opravu autobusové zastávky z části obce Mezirolí před
kruhovým objezdem vpravo ve směru na Nejdek, která byla povalena silným větrem v měsíci
únoru t. r.,
•

ukládá
tuto následně osadit zpět

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 32/06-4)
Poptávka na projektovou a prováděcí dokumentaci na pořízení a výměnu plynového kotle
v Rolavské ulici v Nové Roli
RMě
• ukládá EO MěÚ
ve spolupráci s Norobyt s. r. o. zajistit poptávku na projektovou a prováděcí dokumentaci na
pořízení a výměnu plynového kotle ve stávající plynové kotelně v Rolavské ulici v Nové Roli.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 32/06 - 5)
Poptávkové řízení na studii výstavby nové plynové kotelny pro vytápění města Nová Role na p.
p. č. 1022/1, 1022, a 1005/2 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
ve spolupráci s Norobyt s. r. o. zajistit poptávkové řízení na studii výstavby nové plynové kotelny
pro vytápění města Nová Role na p. p. č. 1022/1, 1022/2 a 1005/2 v k. ú. Nová Role, obec Nová
Role.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 32/07

Změna posunu ranního školní spoje Nová Role – Karlovy Vary
RMě
• bere na vědomí
žádost zástupce ředitele KIDS KK, p. o. Ing. Jana Mládka o změnu posunu ranního školního
spoje Nová Role – Karlovy Vary na základě požadavků občanů Nové Role a
•

souhlasí
se změnou posunu ranního školního spoje směr Karlovy Vary na 07:00 hodin. Jedná se o veřejný
zájem dle zák. č. 128/2000 Sb. § 2, kdy obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o
potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

•

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.
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