USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 71. zasedání konaného dne 24. 11. 2021 v kanceláři starostky města v MěÚ
v Nové Roli

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

71/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/364/11/21
Projednání návrhu smlouvy se společností Greenbuddies s.r.o.
RMě bere na vědomí informaci z jednání ze společné schůzky se zástupci společnosti Greenbuddies,
právníka města a starostky města a:
a) ukládá místostarostovi města vyjednávat se společností Greenbuddies s.r.o. konkrétní podmínky
smlouvy.
b) ukládá MěÚ zveřejnit záměr k právu stavby po předložení geometrického plánu společností.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/365/11/21
Záměr výstavby 14 RD v Jimlíkově - investor ********
RMě:
1) bere
na
vědomí
investiční
záměr
********
na
výstavbu
14
RD
na p. p. č. 130/3 v k. ú. Jimlíkov dle předložené Územní studie schválené úřadem územního plánování
MMKV.
2) předkládá na základě předloženého záměru pro jeho realizaci varianty řešení:
a) zrušení zpevněné plochy na p. p. č. 105/11 v k. ú. Jimlíkov realizované městem Nová Role pro
potřebu parkování osobních vozidel místních občanů Jimlíkova z důvodu vybudování (přeložení)
vjezdu k RD ze stávající parcely města p. č. 105/10 na pozemek p. p. č. 105/11, tak jak bylo
stanoveno
ve
stavebním
povolení
pro
výstavbu
RD
ze
dne
07.07.2009.
Pozemek p. č. 105/10 v současné době užívaný jako příjezd k RD bude uveden
do původního stavu na náklady vlastníka RD.
V tomto případě nebude vyžadována realizace terénních úprav původně požadovaných
za účelem odvodu dešťových vod z pozemku odstraněného parkoviště a komunikace.
Nebo
b) ponechání stávající zpevněné plochy na p. p. č. 105/11 v k. ú. Jimlíkov nadále pro potřeby parkování
osobních vozidel občanů a zachování stávajícího příjezdu k RD na pozemku města p. č. 105/10 v k.
ú. Jimlíkov. V tomto případě bude vyžadována na náklady stavebníka ******** PD k realizaci a
realizace terénních úprav původně požadovaných za účelem odvodu dešťových vod z pozemku
stávajícího parkoviště a komunikace.
c) ukládá MěÚ vyžádat od investora souhlasné stanovisko k jedné ze dvou předložených variant.

Usnesení schváleno

5 hlasy

3) ukládá předkladateli investičního záměru zajistit
veřejného osvětlení v majetku města Nová Role.

Usnesení schváleno

návrh řešení na zajištění zachování stávajícího

5 hlasy

RMě/366/11/21
Výpůjčka části pozemku p.č. 143/1 - Hasiči Mezirolí
a) RMě schvaluje zveřejnění záměru obce na bezplatnou výpůjčku části pozemku p. č. 143/1 v k. ú.
Mezirolí, obec Nová Role o výměře cca 200 m2 za účelem užívání pozemku jako odstavné a
manipulační plochy pro potřeby SDH Mezirolí, z. s. a JSDH Mezirolí.
b) pověřuje EO MěÚ uzavřením smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 143/1 v k. ú. Mezirolí, obec
Nová Role o výměře cca 200 m2 po ukončení připomínkovacího řízení.

Usnesení schváleno 5

hlasy

1

RMě/367/11/21
Smlouva o nájmu části pozemku p.č. 1552/2 - Jiráskova ul.
RMě:
a) schvaluje uzavření smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1552/2 v k. ú. Nová Role, obec Nová
Role, „plocha před domem č.p. 13/24, Jiráskova ulice“, výměra 45 m2, za cenu Kč 7,-/m2/rok na
dobu neurčitou s žadateli ********.
b) pověřuje EO MěÚ uzavřením nájemní smlouvy s žadateli.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/368/11/21
Žádost o prodej č. pozemku parc. č. 136/3 v k. ú. Nová Role
RMě
bere
na
vědomí
žádost
********
o
prodej
č. pozemku parc. č. 136/3 o výměře cca 30 m 2. RMě ukládá OSA MěÚ Nová Role zveřejnit v souladu
s Pravidly prodeje nemovitého majetku města Nová Role záměr na prodej uvedené části pozemku. Cena pro
prodej je navržena na 360 Kč včetně DPH za m2 plochy.
Území, na kterém leží uvedený pozemek je dle platného územního plánu města označeno jako občanské
vybavení, veřejná infrastruktura.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/369/11/21
Žádost o pronájem části pozemku p. č. 308/1 v k. ú. Mezirolí
RMě bere na vědomí dvě předložené žádosti žadatelů o pronájem části pozemku p. č. 308/1, v k. ú.
Mezirolí, obec Nová Role, lokalita „rekreační oblast u Děpoltovického rybníka“ o výměře cca 477 m2 na
základě zveřejněného záměru na pronájem předmětného pozemku a schvaluje uzavření nájemní smlouvy
na předmětný pozemek s žadatelem ********
********

Usnesení schváleno

4 hlasy, 1 se zdržel.

RMě/370/11/21
Žádost o prodej č. pozemku p. č. 1123/1, Nová Role
RMě bere na vědomí žádost *******, o prodej pozemku parc. č. 1123/1 o výměře cca 55 m2 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role. Požadovaný pozemek sousedí s pozemkem žadatele. Cena pro prodej je
navržena na 360 Kč s DPH za m2 plochy.
RMě doporučuje ZMě neschválit prodej předmětné části pozemku z důvodu provádění údržby komunikací
v předmětné lokalitě (manipulační plocha).

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/371/11/21
Záměr na prodej č pozemků p. č. 136/9 a 136/3, Nová Role
RMě bere na vědomí předložené nabídky na prodej části pozemku parc. č. 136/9 o výměře cca 15 m 2 a
části pozemku parc. č. 136/3 o výměře cca 230 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, na základě záměru
zveřejněného dne 3.11.2021, a v souladu s Pravidly prodeje nemovitého majetku města Nová Role ukládá
OSA MěÚ Nová Role:
a) zadat zpracování geometrického plánu na oddělení uvedených částí pozemků,
b) na základě vypracovaného geometrického plánu zadat zpracování odborného ocenění uvedených
částí pozemků,
c) na základě zpracovaného odborného ocenění zveřejnit záměr na prodej výše uvedených nemovitostí
obálkovou metodou.

Usnesení schváleno

5 hlasy
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71/04 - Finanční záležitosti
RMě/372/11/21
Rozpočtová úprava č. 7/2021
RMě schvaluje rozpočtovou úpravu č. 7/2021 celkem na Kč 15 000,-.
Snižují se běžné výdaje § 5512, položka 5171 (opravy a udržování).
Zvyšují se běžné výdaje § 5512, položka 5163 (pojištění) = Kč 10 000,-.
Zvyšují se běžné výdaje § 5512, položka 5156 (pohonné hmoty) = Kč 5 000,-.
Jedná se o přesun dle rozpočtové skladby v rozpočtu JSDH Mezirolí, kterému vznikly vyšší náklady na
pojištění automobilu zn. Peugeot a pohonné hmoty v důsledku zdražování.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/373/11/21
Projednání návrhu rozpočtu na r. 2022
RMě bere na vědomí předložený pozměněný návrh rozpočtu města v souladu s usnesením 78/11/21 z 22.
ZMě ze dne 10. 11. 2021 na rok 2022 včetně příloh č. 1,2, 3 a střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024
a:
a) ukládá EO MěÚ tento zveřejnit na úřední desce města.
b) doporučuje ZMě schválit předložený návrh rozpočtu města na rok 2022 včetně příloh č. 1,2,3 a
střednědobého výhledu na léta 2023 a 2024 po jeho zveřejnění.
c) doporučuje ZMě předběžně schválit možnost čerpání bankovního úvěru na financování akce
Multifunkční
sportovně
relaxační
park
v případě
možnosti
realizace
projektu
za podpory vhodného dotačního titulu.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/374/11/21
Přijetí finančního daru na Konto pomoci města
RMě:
a) schvaluje přijetí finančního daru ve výši Kč =10 000,- na Konto pomoci města a uzavření darovací
smlouvy se společností LNEVROPA s. r. o., Mezirolí 171, 362 25 Nová Role. Darované finanční prostředky
budou použity na dary v rámci Stromu splněných vánočních přání v prosinci 2021 pro osamocené seniory
a děti ze sociálně znevýhodněných rodin v katastru města a pro děti z Dětského domova v Mezirolí.
b) schvaluje výjimku z pravidel Konta pomoci města a pověřuje starostku města pro období listopad až
prosinec 2021 k nákupu dárků do Stromu splněných přání 2021 do výše max.
Kč =5 000,-- dárek a osoba.

Usnesení schváleno

5 hlasy

71/05 - Školské záležitosti
RMě/375/11/21
ZŠ - Vyřazení majetku
RMě:
a) bere na vědomí informaci své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková
organizace, Školní 232, 362 25 Nová Role, IČO 75039454 o seznamu majetku
k vyřazení, který je poškozený, nefunkční a nepoužitelný pro potřeby města a jeho dalších
organizací.
b) souhlasí s vyřazením majetku.

Usnesení schváleno

5 hlasy
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71/06 - Zakázky města
RMě/376/11/21
Revokace usnesení RMě/358/10/21
RMě ruší své usnesení RMě/358/10/21 ze 70. jednání Rady města Nová Role konaného dne 27.10.2021 o
uzavření smlouvy na vyřízení žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na Retenční nádrž a
sadové úpravy v Multifunkčním sportovně relaxačním parku a vypsání výběrového řízení na plánované díly
pro rok 2022 SO01 – Betonové plochy – Skatepark, SO02 – Pumptrack, SO11 – Sadové úpravy a SO13 –
Hospodaření s dešťovou vodou dle PD Multifunkční sportovně-relaxační park v Nové Roli od společnosti
Olivius s.r.o., Sokolov v souladu s unesením ZMě/78//21 ze dne 10. 11. 2021, kdy byla v § 3421 Využití
volného času dětí a mládeže u investiční akce Multifunkční sportovní park v kapitálovém rozpočtu navržena
částka Kč 300 tis. na přípravné práce a navrženo posečkat na vypsání dotačního programu z nových
dotačních titulů IROP pro období 2021 – 2027 na úpravy veřejných prostranství, kde by bylo možno požádat
o dotaci na akci jako celek.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/377/11/21
Tisk a grafické zpracování Novorolského zpravodaje pro rok 2022
RMě schvaluje objednání a grafické zpracování včetně tisku listovky města Novorolského zpravodaje jako
dvouměsíčníku pro rok 2022 u společnosti MEDIA a. s., se sídlem Botanická 252/6, 362 63 Dalovice, IČO
28500091
v nákladu
1
850
ks/1
vydání,
6x
do
roka
v celkové
částce
Kč =106 326,-- včetně DPH na rok 2022 (tj. Kč =17 721,-- dvouměsíčník).

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/378/11/21
Dotace - Veřejné osvětlení
RMě:
a) bere na vědomí informaci o vyhlášené výzvě Ministerstva průmyslu a obchodu č. 1
„Rekonstrukce veřejného osvětlení“ v programu EFEKT III.
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení.
c) schvaluje uzavření smlouvy se společností METROLUX s. r. o., U vinné révy 1776/11, Záběhlice,
106 00 Praha 10, IČO 07214634 za cenu Kč =77 000,-- bez DPH na Vyřízení a zajištění žádosti o
získání dotace vč. zpracování podkladů z Pasportu VO, Generelu, vyčíslení úspor, zpracování
projektové dokumentace, zpracování energetického posudku.
d) schvaluje výjimku zadávání veřejné zakázky malého rozsahu oproti vnitřní směrnici města pro
zadávání veřejných zakázek platné od 19. 8. 2019, schválené v RMě 19/07-2)
19. 8.2019. RMě využila článku D bodu 1 směrnice a rozhodla o výjimce přidělení zakázky malého
rozsahu „Vyřízení a zajištění žádosti o získání dotace vč. zpracování podkladů z Pasportu VO,
Generelu, vyčíslení úspor, zpracování projektové dokumentace, zpracování energetického posudku“
oproti čl. B bodu 4 směrnice z důvodu využití místních znalostí dodavatele ze zakázek pro město
v minulých období a tím zrychlení přípravy díla pro možnost čerpat dotační titul.
e) pověřuje MěÚ a společnost Technická služba Nová Role s.r.o., aby poskytly potřebnou součinnost
s předáním podkladů potřebných pro podání žádosti.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/379/11/21
Dotace - kulturní dům
RMě:
a) bere na vědomí informaci o vyhlášené výzvě Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Podpora rozvoje
regionů 2022 – DT 1117d8220E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“.
b) schvaluje podání žádosti o dotaci na rekonstrukci kulturního domu.
c) schvaluje uzavření smlouvy na vyřízení a získání dotace vč. zpracování projektové dokumentace a
výběrového řízení se společností ARTENDR dle předložené cenové nabídky: a) zpracování projektové
dokumentace + položkového rozpočtu za Kč 110 000,-- bez DPH.
b) podání žádosti o dotaci za Kč 30 000,-- bez DPH.
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c) výběrové řízení za cenu Kč 30 000,-- bez DPH.
d) odměna 1% z přiznané dotace bez DPH v okamžiku, kdy bude dotace připsána na účet
d) schvaluje výjimku zadávání veřejné zakázky malého rozsahu oproti vnitřní směrnici města pro
zadávání veřejných zakázek platné od 19. 8. 2019, schválené v RMě 19/07-2)
19. 8.2019. RMě využila článku D bodu 1 směrnice a rozhodla o výjimce přidělení zakázky malého
rozsahu „Projektová dokumentace a dotační služby na rekonstrukci kulturního domu“ oproti čl. B
bodu 4 směrnice z důvodu využití zřetele časové tísně s možností podání žádosti o dotaci v termínu
do 17. 12. 2021.
e) ukládá starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah.
f) upozorňuje, že akce se bude realizovat jen v případě schválení dotace.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/380/11/21
Územní studie Nová Role PO 05 - návrh urbanistického typu bytových domů
RMě:
1) bere na vědomí návrh zpracovatele územní studie Ing. Arch Ivana Štrose na urbanistické řešení
zástavby bytových domů v lokalitě B) „ Svobodova ul.“ ( plocha P05).
2) schvaluje návrh na urbanistické řešení lokality kombinací bodových bytových domů, na straně
přiléhající ke stávající bytové zástavbě a řadových domů na straně přiléhající k přírodní partii.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/381/11/21
ZŠ tělocvična - cenová nabídka na projektovou dokumentaci
RMě:
a) bere na vědomí cenovou nabídku od společnosti STAVEBNÍ PROJEKTY - Anna Dindáková ze dne
15.11.2021 za zpracování projektové dokumentace na opravu podlahy v tělocvičně v Základní škole Nová
Role, p. o.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností STAVEBNÍ PROJEKTY – Anna Dindáková, IČO
43335501 s nabídkovou cenou =54 450,- Kč s DPH.
c) ukládá starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce se
stanoveným termínem dokončení a odevzdání díla do 31.1.2022.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/382/11/21
Zadání zakázky malého rozsahu na výběr dodavatele el. en.
RMě:
a) bere na vědomí zadávací dokumentaci na dodávky elektrické energie pro město Nová Role na období
od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023 v režimu veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky zadávané mimo režim
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) vyhlášené 19. 11. 2021
s termínem předkládání nabídek do 2. 12. 2021 do 14 h. V souladu s vnitřní směrnicí města byly osloveni tři
stabilní dodavatelé el. energie: ČEZ, INNOGY a e-on.
b) pověřuje MěÚ vyhodnocením obdržených nabídek a ukládá starostce města uzavření příslušné
smlouvy s vybraným dodavatelem se zřetelem garance nabízené ceny dodavatelem max. 24 hodin od podání
nabídky.

Usnesení schváleno

5 hlasy

71/07 - Různé
RMě/383/11/21
Rekonstrukce vodních nádrží p. č. 4/1, 238 v k. ú. Mezirolí
RMě schvaluje:
a) odběr vzorků sedimentu (bentosu) z vodních nádrží p. č. 4/1 a p. č. 238 v k. ú. Mezirolí,
odbornou firmou, pro zhodnocení nebezpečnosti k uložení sedimentu při budoucí rekonstrukci.
b) vypuštění a slovení vodní nádrže p. č. 4/1 v k. ú. Mezirolí pro odborné zhodnocení nutných oprav při
revitalizaci nádrže formou objednávky u společnosti Technické služby Nová Role s. r. o. ve spolupráci s OLH
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města Nová Role. Slovená ryba bude dle kvality protříděna a zdravá populace by byla provizorně vypuštěna
do vodní nádrže p. č. 238 v k. ú. Mezirolí.
c) zpracování projektové dokumentace ing. Jaroslavem Bíbou, pro vodní pozemky p. č. 4/ 1 a
p. č. 238 v k. ú. Mezirolí.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/384/11/21
Odpověď na dotaz k provozování úsekového měření na území města
RMě bere na vědomí odpověď paní Mgr. Lenky Kůsové, vedoucí odboru dopravy Magistrátu města Karlovy
Vary na dotaz k provozování úsekového měření na území města Nová Role ze dne 11.11.2021 a ukládá OSA
MěÚ Nová Role oslovit Policii České republiky, Územní odbor Karlovy Vary, s dotazem na možnost
provozování systému úsekového měření rychlosti v obci.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/385/11/21
Žádost o souhlas s připojením sousední nemovitosti č. p. 123 k místní komunikaci Pod
Nádražím
RMě bere na vědomí žádost ******** a v souladu s ustanovením § 10odst. 4 písm. b) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů souhlasí s připojením sousední nemovitosti,
pozemku parc. č. 1124/2 v k. ú. Nová Role k místní komunikaci v ulici Pod Nádražím zřízením sjezdu za
podmínky, že nedojde k narušení přilehlého chodníku a vozovky komunikace za dodržení všech podmínek dle
platné legislativy. Usnesení schváleno 5 hlasy
RMě/386/11/21
Zápis z jednání Osadního výboru Mezirolí
RMě bere na vědomí zápis z 26. jednání Osadního výboru Mezirolí ze dne 7. 11. 2021. Členové osadního
výboru byli zároveň přizvání na 71. jednání rady města 24. 11. 2021.
RMě nesouhlasí s argumenty uvedenými v zápisu osadního výboru. K jednotlivým bodům podala RMě na
místě členům výboru vysvětlení a doporučila Osadnímu výboru Mezirolí aktivní účast na zasedání
zastupitelstva.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/387/11/21
Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 2. 11. 2021
RMě bere na vědomí zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 2. 11. 2021.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/388/11/21
Rozsvícení vánočního stromu v Nové Roli
RMě bere na vědomí informaci starostky města z konzultace aktuální epidemiologické situace a přijatých
opatření s hejtmanem kraje a souhlasí s nekonáním akce Rozsvícení vánočního stromu v Nové Roli v pátek
26. 11. 2021 od 16 hod. na prostranství před Městským úřadem v Nové Roli s ohledem na aktuální
mimořádná opatření v souvislosti s onemocněním Covid-19.

Usnesení schváleno 4

hlasy, 1 proti

RMě/389/11/21
Plán kulturních akcí v roce 2022 - Nová Role
RMě souhlasí s konáním kulturních akcí města Nová Role a s jejich termíny v roce 2022 dle předloženého
návrhu a bere na vědomí předložený plán kulturních akcí konaných ve městě Nová Role v roce 2022
organizovanými jinými subjekty.

Usnesení schváleno

5 hlasy

6

RMě/390/11/21
Ples města v Nové Roli v roce 2022
RMě neschvaluje konání a organizaci Plesu města Nová Role v roce 2022 v sobotu 22. ledna
od 20 h v sále Kulturního domu v Nové Roli s ohledem na aktuální mimořádná opatření v souvislosti
s onemocněním Covid-19.

Usnesení schváleno

5 hlasy

RMě/391/11/21
Výroční zpráva Komunální odpadová společnost a. s. za rok 2020
RMě bere na vědomí výroční zprávu Komunální odpadové společnosti a. s. za rok 2020. Usnesení

schváleno 5

hlasy

RMě/392/11/21
Zápis z jednání Komise pro životní prostředí a zeleň ze dne 26. 10. 2021
RMě bere na vědomí zápis z jednání Komise pro životní prostředí a zeleň ze dne 26. 10. 2021. RMě
pověřuje místostarostu města k účasti na nejbližším jednání komise ve věci osvětlení požadavku komise
na vypracování plánu údržby celého města.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/393/11/21
Pověření pro Norobyt k uzavření smlouvy na dodávky el. en.
Rada města Nová Role, jako jediný společník obchodní korporace Norobyt, s.r.o. IČO 26325632, se
sídlem Nová Role, Svobodova 201/2, PSČ 362 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v
Plzni
v
oddíle
C,
vložka
13431
(dále
jen
„společnost“),
v působnosti Valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o
obchodních korporacích, v platném znění, učinila tato rozhodnutí:
a) schvaluje výjimku zadávání veřejné zakázky malého rozsahu oproti vnitřní směrnici města pro zadávání
veřejných
zakázek
platné
od
19.
8.
2019,
schválené
v RMě
19/07-2)
19. 8.2019. RMě využila článku D bodu 1 směrnice a rozhodla o výjimce přidělení zakázky malého
rozsahu „Dodávka elektrické energie“ oproti čl. B bodu 4 směrnice z důvodu nestabilní situace
s dodavateli el. energie na trhu v ČR.
b) pověřuje jednatele společnosti Norobyt, s.r.o. k uzavření smlouvy na dodávky elektrické . energie pro
společnost Norobyt s. r. o. s dodavatelem Skupina ČEZ na období let 2022 – 2023.

Usnesení schváleno 5

hlasy

RMě/394/11/21
Zápis z jednání SŽ
RMě bere na vědomí předložený zápis z jednání mezi Správou železnic a městem Nová Role zastoupené
místostarostou Jiřím Sýkorou a radním Ing. Liborem Škardou ze dne 26. 9. 2021 v sídle Správy železnic
v Ústí nad Labem.
RMě ukládá MěÚ dojednat se zhotovitelem PD společností NOZA zapracování připomínek
ze zápisu do PD v termínu do 31. 12. 2021.
RMě ukládá MěÚ okamžitě odeslat společnosti NOZA zápis ze společného jednání zástupců firmy NOZA a
vedení města Nová Role.

Usnesení schváleno

5 hlasy

7

RMě/395/11/21
Zřízení komise pro přeshraniční spolupráci
RMě ustavuje s účinností od 1. 1. 2022 komisi rady města jako svůj poradenský a konzultační orgán a to
Komisi pro přeshraniční a partnerskou spolupráci.
RMě ukládá MěÚ vyzvat zastupitele k předložení návrhů na členy komise.

Usnesení schváleno 5

hlasy

Bc. Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jiří Sýkora, 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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