USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 28. zasedání konaného dne 13. 1. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 28/03 – 1)
Koupě bytu č. 17 v Nádražní ul. čp. 280, Nová Role
RMě
• bere na vědomí
obdržení 3 uzavřených obálek s nabídkami na koupi bytu č. 17 v Nádražní ulici čp. 280 v Nové
Roli, které budou předloženy k otevření a projednání prodeje bytu na nejbližší jednání ZMě
v souladu s příslušnými pravidly města.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/03 – 2)

Nové zveřejnění záměru obce na prodej bytové jednotky č. 288/20 v Nádražní ul. čp. 288, Nová
Role
RMě
• bere na vědomí
že
ani
k opakovanému
záměru
obce
prodeje
bytové
jednotky
č. 288/20 v bytovém domě v Nádražní ulici čp. 288 v Nové Roli nebyla doručena žádná cenová
nabídka.
•

schvaluje
nové zveřejnění záměru obce obálkovou metodou s termínem zveřejnění do konce měsíce února
2020 s tím, že záměr bude prezentován též v dalších médiích provozovaných městem (facebook
a mobilní rozhlas).

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/03 – 3)

Nové zveřejnění záměru obce na prodej pozemků p. č. 1160/1 a st. p. č. 401, k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
že ani k opakovanému záměru obce prodej pozemků p.č. 1160/1 (zahrada o výměře 673 m2) a
st. p. č. 401 (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 38 m2 se stavbou bez čp/če, jiná stavba, bez
LV – dožilá, značně poškozená stavba chatky ke svému účelu prakticky nevyužitelná), k.ú. Nová
Role, nebyla doručena žádná cenová nabídka.
•

schvaluje
nové zveřejnění záměru obce prodeje uvedených nemovitostí obálkovou metodou s termínem
zveřejnění do konce měsíce února 2020 s tím, že záměr bude prezentován též v dalších médiích
provozovaných městem (facebook a mobilní rozhlas). Součástí záměru bude upozornění na
zatížení pozemku věcným břemenem vedení el. en. a jeho zavodňování z velké části v době déle
trvajících dešťů a při tání sněhu.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 28/03 – 4)
Přidělení bytu v DPS
RMě
• schvaluje
přidělení volného bytu č. 47 v Nádražní ulici č.p. 254 (DPS) ********
•

ukládá Norobyt s. r. o.
uzavřít příslušnou nájemní smlouvu s účinností od 01. 02. 2020.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/04 – 1)

Protokoly o provedených finančních kontrolách u spolků působících ve městě Nová Role
RMě
• bere na vědomí
předložené
protokoly
o
provedených
finančních
kontrolách
u spolků působících ve městě, které obdržely dotaci z rozpočtu města, za období roku 2018 a to
Fotbalový klub, z.s., Tělovýchovná jednota Nová Role, z.s., Tenisový klub Nová Role, z.s., Český
rybářský svaz, z.s. – místní organizace Božičany, Pěvecký sbor Chorea Nova, z.s., Balcare club,
z.s., Jaroslav Vaverka – Oldies Beach Party, Skaut, z.s., SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Nová Role.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/04 – 2)

Přijetí darů na Ples města v Nové Roli 25. 1. 2020
RMě
• schvaluje
přijetí finančního sponzorského daru na organizaci 8. Reprezentačního plesu města konaného
dne 25. 1. 2020 v Kulturním domě v Nové Roli ve výši:
- Kč =20 000,- AUTOSERVIS Potužák Jan, IČ 72221232, Na Vyhlídce 498/32, 360 01 Karlovy Vary.
- Kč =15 000,- M & H stavitelství s. r. o., IČ 29292867, Přerovského 126/6, 674 01 Třebíč.
- Kč =5 000,- KONOPA Vladimír s. r. o., IČ 03565785, Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role.
- Kč =5 000,- BANOSTAV-SB s. r. o., IČ 64356221, Božičany 88, 362 26 Božičany.
•

schvaluje
uzavření smlouvy o reklamě na 8. Reprezentační ples města konaný dne
25. 1. 2020 v Kulturním domě v Nové Roli ve pro:
- Aplaco a. s., IČ 01962205, Závodní 278, 360 18 Karlovy Vary za Kč =30 000,- včetně DPH.
- LIGNETA servis s. r. o., IČ 25206982, Severní 872/15, 360 05 Karlovy Vary
Kč =10 000 plus DPH.
- MOSASTAV s. r. o., IČ 04806000, Jarní 356/29, 362 25 Nová Role za Kč =5 000,- plus DPH.
•

za

hlasování
5 pro
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Usn.č. 28/05
Odměny ředitelům PO Nová Role
RMě
• schvaluje
Jaromíru Maroušovi, DiS., řediteli své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová
Role, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 nový platový výměr platný od 1.1.2020
z důvodu
změny
Přílohy
č.
4
k Nařízení
vlády
č. 300/2019 Sb. ve výši dle předloženého znění.
•

schvaluje
Šárce Vlasákové, ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka Nová Role, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČO 70939446 nový platový výměr platný od 1.1.2020 z důvodu změny
Přílohy č. 4 k Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. ve výši dle předloženého znění.

•

schvaluje
Ireně Švecové, ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička Nová Role,
Rolavská 234, 362 25 Nová Role, IČO 70939837 nový platový výměr platný od 1.1.2020
z důvodu změny Přílohy č. 4 k Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. ve výši dle předloženého znění.

•

schvaluje
Mileně Tiché, ředitelce své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČO 75042151 nový platový výměr platný od 1.1.2020 z důvodu změny
Přílohy č. 4 k Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. ve výši dle předloženého znění.

•

schvaluje
Mgr. Ester Novákové, ředitelce své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, Školní 232,
362 25 Nová Role, IČO 70939454 nový platový výměr platný od 1.1.2020 z důvodu změny
Přílohy č. 4 k Nařízení vlády č. 300/2019 Sb. ve výši dle předloženého znění.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/06 – 1)

VZ malého rozsahu – „Nákládání s opady ve správním území města Nová Role“
RMě
• ukládá
OSA MěÚ zajistit výběrové řízení pro zadání zakázky malého rozsahu na služby, a to na
„Nakládání s odpady ve správním území města Nová Role“ – k zajištění sběru, svozu a
odstranění separovaných složek komunálního odpadu ve správním území města Nová Role, a to
na dobu určitou na období 2 let.
•

ukládá
EO MěÚ do 27. 1. 2020 předložit meziroční srovnání dat o tříděném odpadu (počet stanovišť,
počet kontejnerů, četnost svozů, počet odvezených tun tříděného odpadu).

•

žádá
na příští zasedání RMě pozvat jako hosta ředitele Chotesu s. r. o. Chodov.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 28/06 – 2)
„Úpravy veřejných prostranství a komunikací ve vybraných lokalitách města Nová Role“
RMě
• bere na vědomí
předložený protokol z jednání hodnotící komise v zadávacím řízení na stavební zakázku „Úpravy
veřejných prostranství a komunikací ve vybraných lokalitách města Nová Role“ s výsledkem
hodnocení nabídek takto:
Hodnotící komise se usnesla doporučit zadavateli jako vítěze zadávacího řízení společnost
Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, IČO 402 33 308, která
podala nejvýhodnější nabídku, a to v ceně =12 585 631,46 Kč včetně DPH.
•

pověřuje
administrátora zadávacího řízení v souladu se zadávacími podmínkami zajistit doložení
požadovaných dokumentů od společnosti umístěné na 1. místě v pořadí hodnocených nabídek
(vítězná společnost) tak, aby mohlo být zadání zakázky předloženo na nejbližším jednání ZMě
k rozhodnutí o zadání zakázky.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/07

Jmenování člena do Komise sociální a zdravotní
RMě
• jmenuje
na uvolněné místo na funkci člena Komise sociální a zdravotní paní Ivanu Sakařovou.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/08 – 1)

Změna termínu konání Michalské pouti a Dětského maškarního karnevalu v Nové Roli v roce
2020
RMě
• schvaluje
změnu termínu konání kulturní akce Michalská pouť v Nové Roli, a to sobotu 12. 9. 2020.
•

•

schvaluje
změnu
termínu
konání
Dětského
maškarního
14. 3. 2020 na základě žádosti ředitelky DDM, p. o.

karnevalu,

a

to

sobotu

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/08 – 2)

Změna zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
RMě
• bere na vědomí
žádost Karlovarského kraje o vyjádření obce k připravované změně zákona č. 201/2012 Sb., o
ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
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•

souhlasí
s navrženou změnou zákona dle předloženého návrhu Zastupitelstva Karlovarského kraje na
vydání zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších
předpisů.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 28/08 – 3)
Provoz služebních vozů Škoda Fabia, Škoda Rapid a Opel Vivaro za rok 2019
RMě
• bere na vědomí
předloženou zprávu odboru správních agend o provozu služebních vozů Škoda Fabia, Škoda
Rapid a vozidla služby Senior expres Opel Vivaro za rok 2019 a nemá k ní dalších připomínek.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/08 - 4)

Příjmy a výdaje služby Senior expres od 7 do 12/2019
RMě
• bere na vědomí
předložené příjmy a výdaje a počet přepravených osob služby Senior expres za období jejího
provozu od 1. 7. do 31. 12. 2019.
•

ukládá
EO MěÚ předložit přehled o účelu a lokalit přepravy s počtem přepravovaných osob.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/08 - 5)

Objekt márnice
RMě
• bere na vědomí
předloženou informaci o předání bývalé márnice.
•

ukládá
OSA MěÚ provést kontrolu objektu a zabezpečit vstup do objektu.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 28/08 - 6)

Pozemky č. 872/7 a 872/9 v k. ú. Mezirolí a jejich využití
RMě
• ukládá
OSA MěÚ oslovit majitele dotčených pozemků v k. ú. Mezirolí p. č. 872/7 a 872/9 o možnosti
koupě části těchto pozemků z důvodu uvažovaného přesunu autobusové zastávky a výstavby
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chodníku v lokalitě u kruhového objezdu směrem k čerpací stanici na Novou Roli v termínu do
29. 2. 2020.
•

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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