USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 36. zasedání konaného dne 30. 3. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 36/02
Jednorázové roušky
RMě
• se vymezuje
vůči nařčení ODS a nezávislí Nová Role uveřejněném na sociální siti (FB) o nekonání rady města
v druhé polovině března 2020 v době vzniku pandemie v naší republice. Vedení města
postupovalo v souladu s nařízením vlády a instrukcemi krajského úřadu. K objednání
jednorázových roušek v počtu 5 000 ks za Kč 135 tis. s dodací lhůtou 10 dnů a s platbou
předem, navrhovaném zastupitelem Mgr. Lubošem Pastorem, nedala rada města na svém 34.
zasedání konaném 23. 3. 2020 souhlasné stanovisko pro nezaručenost případné dodávky v době,
kdy nikde nebyly jednorázové roušky k dostání, a začaly se na internetu objevovat podvodné
nabídky požadovaného zboží. Rada města jednala s péčí řádného hospodáře a v souladu
s platnými příslušnými zákony a nepřistoupila k takovému risku útraty veřejných finančních
prostředků bez smluvního zajištění a saturovala potřebu obyvatel města šitím látkových roušek
dobrovolnicemi. RMě dále konstatuje zklamání nad záměrným odstraněním jejího oficiálního
příspěvku ze dne 27. 3. 2020 z diskusního vlákna facebookového profilu ODS a nezávislí Nová
Role,
kde
se
rada
usnesením
č.
34/03
z 23. 3. 2020 oficiálně vyjádřila k výše uvedenému nákupu jednorázových roušek.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 36/03-1)

Prominutí nájemného drobným živnostníkům v Nové roli a Mezirolí
RMě
• promíjí
nájemné drobným živnostníkům a dalším společnostem, které mají pronajaté nebytové prostory
od města a v době pandemie a nařízené karantény vládou ČR nemohou provozovat řádně svoji
činnost. Jedná se o tyto nájemce:
- Agentura domácí péče Ladara o. p. s., Čankovská 1021 Karlovy Vary – provozovna
pečovatelské služby v Nádražní 254 v Nové Roli.
- Jana Bystřická, Nádražní 228 Nová Role – provozovna cukrárny v Chodovské 236 v Nové Roli.
- Lenka Klesová, Pod Homolkou 25 Nová Role – provozovna krejčovství v Nádražní 254 v Nové
Roli.
- Zdeňka Raková, Husova 76 Nová Role – provozovna kadeřnictví v Chodovská 236 v Nové Roli.
- Pěvecký sbor Chorea Nová Role, K Lávce 282 Nová Role – zkušebna sboru v Chodovská 236
v Nové Roli.
- RiR s. r. o. Školní 69 Nová Role - BeachCamp u rybníku Chodovská 306 v Nové Roli.
- Charlota Velebová, Školní 67 Nová Role – provozovna kadeřnictví a kosmetiky v Nádražní 254
v Nové Roli.
- Anna Vlnatá Mezirolí 105 Nová Role – nehtová modeláž Mezirolí 49 v Nové Roli.
Nájemné se promíjí za měsíce březen a duben 2020 včetně a případně dále po dobu platnosti
Nařízení vlády ČR o nouzovém stavu v ČR a omezení jednotlivých služeb.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 36/03-2)
Pronájem uvolněného bytu č. 30 v DPS nájemci Agentura domácí péče Ladara o. p. s.
RMě
• schvaluje
pronájem uvolněného bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou v Nádražní ulici č. p. 254
v Nové Roli nájemci Agentura domácí péče Ladara o. p. s., Čankovská 1021 Karlovy Vary
s platností od 1. 4. 2020. Nájemné se sjednává ve výši Kč =1,--/měsíčně, energie budou hrazeny
dle skutečné spotřeby, jistota na nájemné se mimořádně promíjí. Pronájem se schvaluje na dobu
určitou po dobu trvání nouzového stavu v ČR za účelem zajištění hygieny a dezinfekce v péči o
obyvatele domu s pečovatelskou službou.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 36/03-3)

Stanovisko původního zpracovatele dokumentace na akci Oprava bezpečnostního přelivu
novorolského rybníku
RMě
• ukládá OSA MěÚ
MěÚ oslovit Ing. Martina Šafaříka, IČO 69935551, se sídlem Plzeňská 1427/103, 360 01 Karlovy
Vary, osvědčení o autorizaci číslo 30037 v oboru statika a dynamika staveb, k předložení cenové
nabídky pro předělání konstrukční části výpusti rybníka na akci města Oprava bezpečnostního
přelivu novorolského rybníku.
•

ukládá OSA MěÚ
zajistit souhlasné stanovisko původního zpracovatele dokumentace na tuto akci Ing. Ladislava
Nováka ze společnosti NOVAQUA s. r. o. Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary, IČ 29108829 ve
věci možnosti změny jím původně navržené dokumentace.

•

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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