USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 101. zasedání konaného dne 26. 9. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 101/02 – 1)
Záměr obce na prodej pozemků p. č. 1/18 a p. č. 579/2 k. ú. Mezirolí
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti ******** zveřejnit záměr obce na prodej
pozemků p. č. 1/18 o výměře 324 m2 a pozemku p. č. 579/2 o výměře 365 m2, oba v k. ú.
Mezirolí, obec Nová Role, v souladu s Úplným zněním pravidel prodeje pozemků a ostatních
nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek v majetku města. Požadované pozemky
sousedí s pozemkem žadatele. Cena pozemků pro prodej je navržena ve výši 250,- Kč + 21 %
DPH za m2 plochy.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 101/02 – 2)

Neschválení zveřejnění záměru obce na prodej p.p.č. 1514/1 k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí a neschvaluje
žádost ******** zveřejnit záměr obce na prodej č. pozemku p. č. 1514/1 o výměře cca 140 m 2
v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, neboť prodej požadovaných částí pozemku není zájmem
města.
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 101/02 – 3)
Záměr obce na prodej pozemku st. p. č. 653 k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti ******** zveřejnit záměr obce na prodej
pozemku st. p. č. 653 o výměře 27 m 2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, v souladu s Úplným
zněním pravidel prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových
jednotek v majetku města. Na požadovaném pozemku stojí nemovitost žadatele. Cena pozemku
pro prodej je navržena ve výši 300,- Kč + 21 % DPH za m2 plochy.
•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 101/03 – 1)
Rozpočtové opatření č. 32/2018
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2018 na částku Kč =135 000,--, přijatá dotace na zajištění
komunálních voleb v říjnu 2018.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4111 , ÚZ 98187 – neinvestiční přijaté transfery
Zvyšují se běžné výdaje § 6115, ÚZ 98187 - volby do zastupitelstev ÚSC
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 101/03 – 2)
Rozpočtové opatření č. 33/2018
RMě
•

bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 33/2018 na částku Kč =84 604,80 přijatý průtokový transfer od MŠMT pro
ZŠ NR, p. o. v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a
sekundárnímu vzdělávání Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekty
využívající zjednodušené vykazování ÚZ 33063
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 33063, NZUZ 103533063 – neinvestiční přijaté
transfery z ESF Kč 71 914,08
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 33063, NZUZ 103133063 – neinvestiční přijaté
transfery ze SR Kč 12 690,72
Zvyšují se běžné výdaje § 3113, položka 5336, ÚZ 33063 - neinvestiční transfery zřízeným PO

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 101/03 – 3)

Rozpočtové opatření č. 34/2018
RMě
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/2018 na částku Kč =44 289,-- přijatý průtokový transfer od MPSV pro
ZŠ NR, p. o. prostřednictvím Karlovarského kraje jako dotace v rámci projektu Obědy do škol
v Karlovarském kraji 2018/2019
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4122, ÚZ 120113014 – neinvestiční přijaté transfery od krajů
ze SR Kč 6 643,35
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4122, ÚZ 120513014 – neinvestiční přijaté transfery od krajů z
EU Kč 37 645,65
Zvyšují se běžné výdaje § 3113, položka 5336, - neinvestiční transfery zřízeným PO

•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 101/04 – 1)
Interní předpis pro zavedení energetického managementu pro Multifunkční objekt
RMě
•

bere na vědomí a schvaluje
Interní předpis pro zavedení energetického managementu pro Multifunkční objekt Chodovská
236/6, Nová Role

•

ukládá
starostce města provést realizaci Interního předpisu pro zavedení energetického managementu
pro Multifunkční objekt Chodovská 236/6, Nová Role.

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 101/04 – 2)
VZ malého rozsahu na služby na realizaci projektu Dopravní propojení hlavní silnice II. tř.
II/209 – průmyslová část
RMě
•

bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na realizaci
projektu Dopravní propojení hlavní silnice II. tř. II/209 - průmyslová část,

•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 1 společností NOZA, s.r.o., IČ 24767417, s
nabídkovou cenou 1 264 400,00 bez DPH

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 101/04 – 3)
VZ malého rozsahu na služby na realizaci projektu Technický dozor stavebníka při realizaci akce
„NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II“
RMě
•

bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na realizaci
projektu Technický dozor stavebníka při realizaci akce „NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.“

•

schvaluje
uzavření smlouvy s uchazečem č. 3 společností Ing. Roman Havlan, IČ 72256583, s nabídkovou
cenou 38 000,00 Kč bez DPH,

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce.

•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 101/04 – 4)
Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému
RMě
•

bere na vědomí
skutečnost, že na poptávku rozšíření městského kamerového dohlížecího systému Nová Role
nebyla zaslána žádnou z oslovených firem cenová nabídka

•

schvaluje
nabídku firmy PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ 27683028 na rozšíření
stávajícího městského kamerového dohlížecího systému o dva kamerové body včetně
příslušenství za 369 707,50 Kč s DPH

•

ukládá
starostce města uzavřít s uchazečem PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ
27683028 příslušný smluvní vztah na realizaci akce

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 101/04 – 5)

Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení
RMě
•

bere na vědomí
návrh Smlouvy č. Z_S24_12_8120063025 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie,

•

schvaluje
uzavření Smlouvy č. Z_S24_12_8120063025 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie, se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, Teplická 874/8,
405 02 Děčín IV - Podmokly, ve výši 146 824,00 Kč,

•

ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci
akce

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 101/05 – 1)
Smlouva o výpůjčce – hasičský automobil
RMě
•

schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 146/2018 mezi Městem Nová Role a Českou republikou –
Ministerstvem vnitra. Předmětem výpůjčky bude hasičský automobil značky Praga Aero 150, rok
výroby 1950, který bude umístěn v muzeu Expozice požární ochrany HZS ČR Zbiroh. Výpůjčka se
sjednává bezúplatně na dobu neurčitou.

•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 101/05 – 2)
Pilotní projekt automatického řízení VO v části města „Bouchalka“
RMě
•

souhlasí
s realizací pilotního projektu automatického řízení veřejného osvětlení v části města „Bouchalka“,
které provede spol. Q-EL PRO, s.r.o. IČ: 02067919. Projekt bude realizován bez finanční
spoluúčasti města.

•

hlasování
3 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Milena Tichá
radní města

Jedná se o upravenou anonymizovanou verzi usnesení. Plné znění zápisu je uloženo na městském úřadu Nová Role.
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