USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 8. zasedání konaného dne 20. 2. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 8/03 – 1)
Záměr pronájmu nebytových prostor v KD v Nové Roli
RMě
• bere na vědomí
zástupkyně hudební skupiny Poslední vagón, o pronájem prostor po bývalé kavárně v Kulturním
domě v Nové Roli za účelem hudebních zkoušek kapely a
•

ukládá EO MěÚ
zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v kulturním domě (místnost před vstupem do sálu
kulturního domu)

•

ukládá EO MěÚ
vyčíslit a stanovit náklady za pronájem požadovaného prostoru

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 8/04 – 2)

Položkový rozpis rozpočtu na rok 2019
RMě
• schvaluje
na základě schváleného rozpočtu města Nová Role pro rok 2019 v zastupitelstvu města usn. 404-2) 13. 2. 2019 na závazné ukazatele odvětvové paragrafy položkový rozpis rozpočtu dle
předloženého návrhu a
•

ukládá EO MěÚ
předložit návrh rozpisu čerpání rozpočtu pro jednotlivé složky (OV, JSDH).

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 8/04 – 3)
Výroční zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2018
RMě
• bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu o výsledku finančních kontrol za rok 2018
•

hlasování
4 pro

1

Usn.č. 8/04 – 4)
Smlouva o poskytnutí příspěvku k realizaci akce - Nová Role, výrobní závod Swiss-form,
účelová přístupová komunikace – doplnění konstrukce v oblouku R18
RMě
• schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku k realizaci akce mezi městem Nová Role a
společností SWISS FORM, a.s., IČ 00518832, podle které se město Nová Role stává příjemcem
finančního příspěvku ve výši =144 082,- Kč, který poskytne Swiss-form, a.s. jako spoluúčast na
doplnění konstrukce v oblouku R18 komunikace k závodu v rámci investiční akce „Nová Role,
výrobní závod Swiss-form, účelová přístupová komunikace“. Investiční akce, resp. dokončení
komunikace je schváleno ZMě jako součást přílohy 2. Rozpočtu města Nová Role pro rok 2019.
•

současně pověřuje
starostku města podpisem smlouvy o poskytnutí příspěvku

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 8/05 – 1)

Energetický management pro budovu č. p. 236, Nová Role
RMě
• schvaluje
nabídku spol. ENERGOPLAN s.r.o., IČO: 263 63 968 na služby energetického managementu pro
objekt (budovu) č. p. 236, Nová Role za cenu 4750,- Kč bez DPH/měsíc pro projekt „Zateplení
objektu č. p. 236 – Nová Role“ na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 2 měsíce bez udání důvodu
pro obě zúčastněné strany.
•

ukládá
tajemníkovi MěÚ administraci zajištění služeb dle bodu a).

•

ukládá
starostce města podpis smlouvy s dodavatelem služby

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 8/05 – 2)
Zajištění VŘ na zhotovitele rekonstrukce VO na území města Nová Role
RMě
• ukládá
v souladu s usnesením ZMě č. 4/06–1) ze dne 13. 2. 2018 starostce města realizovat výběrové
řízení na zhotovitele rekonstrukce veřejného osvětlení na území města v „aktivitě 1A Opatření ke
snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení“ v rámci PROGRAMU EFEKT vyhlášeného
Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR.
•

schvaluje
Pro účely zajištění výběrového řízení nabídku spol. METROLUX s.r.o., IČ: 07214634 za cenu 48
600,- Kč bez DPH.

•

pověřuje
starostku města podpisem potřebné dokumentace pro zajištění výběrového řízení dle bodu a).
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•

hlasování
3 pro, 1 proti

Usn.č. 8/05 – 3)
Zajištění poptávkového řízení na dodavatele vozidla pro službu Senior Expres
RMě
• ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit poptávkové řízení na dodavatele vhodného vozidla pro zamýšlenou
službu města Senior Expres v souladu s usnesením ZMě č. 4/06–2) ze dne 13. 2. 2018
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 8/05 – 4)

Centrální nákup zemního plynu
RMě
• neschvaluje
uzavření smlouvy s Karlovarským krajem na společný postup při centralizovaném zadávání
veřejné zakázky „Centrální nákup zemního plynu“ na nákup zemního plynu pro společnosti a
příspěvkové organizace města.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 8/06 – 1)
Uzavření MŠ Šikulka a MŠ Cestička v době letních prázdnin
RMě
• bere na vědomí
- uzavření své příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka
organizace, IČ 70939446 v době letních prázdnin od 8. 7. - 11. 8.
prázdnin od 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020.
- uzavření své příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička
organizace, IČ 70939837 v době letních prázdnin od 22. 7. - 23. 8.
prázdnin od 23. 12. 2019 – 1. 1. 2020.
•

Nová Role, příspěvková
2019 a v době vánočních
Nová Role, příspěvková
2019 a v době vánočních

hlasování
4 pro

Usn.č. 8/06 – 2)
Zpráva o kontrole PO ZUŠ Nová Role a MŠ Šikulka Nová Role
RMě
• bere na vědomí
- předloženou zprávu od České školní inspekce o kontrole ve své příspěvkové organizace
Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská 236, 362 25 Nová Role,
IČ: 06134238.
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- předloženou zprávu od České školní inspekce o kontrole ve své příspěvkové organizace
Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí 67, 362 25 Nová Role, IČ:
70939446.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 8/07 – 1)
Zpráva o poskytování pečovatelské služby společností LADARA k 31. 12. 2018
RMě
• bere na vědomí
Zprávu o poskytování pečovatelské služby, osobní asistence a tísňové péče občanům města
Nová Role společností Agentura domácí péče LADARA K 31. 12. 2018.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 8/07 – 2)
Úhrada školného
RMě
• bere na vědomí
žádost ředitelky MŠ Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská 234/16, 362 25 Nová
Role, IČ 709 39 837 o úhradu školného pro ********
•

souhlasí
se zaplacením částky Kč= 2 265,- na úhradu školného z Konta pomoci města

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 8/08 – 1)
Informace o nabídce prezentačního videa Nová Role
RMě
• bere na vědomí
informace o nabídce prezentačního videa Nové Role
•

konstatuje,
že o předložený produkt nemá město zájem.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 8/08 – 2)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0014280/VB1, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,

4

zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 30.1.2016 společností Senergos, a.s.,
Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice, IČ 26915413. Jedná se o umístění, zřízení a
provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 1013/1 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 1 000,- Kč + DPH dle zákonné sazby
platné ke dni uzavření smlouvy
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 8/08 – 3)
Dílčí prováděcí PD na rozdělení investiční akce města „Nová Role Regenerace sídliště II“
RMě
• ukládá OSA MěÚ
zadat objednávku Ing. Martinovi Kohoutovi, projektová kancelář Ostrov, na vypracování dílčí
prováděcí projektové dokumentace na rozdělení investiční akce města „Nová Role Regenerace
sídliště II.“
•

pověřuje
starostku k podpisu k objednávky

•

hlasování
4 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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