USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 14. zasedání konaného dne 13. 5. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 14/03 – 1)
Žádost o poskytnutí příspěvku pro Linku bezpečí, z. s.
RMě
• bere na vědomí
žádost Linky bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8 o podporu provozu Linky bezpečí, z. s. a
•

neschvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši Kč=10 000,-- na provoz Linky bezpečí.

•

hlasování
4 pro, 1 proti
Usn.č. 14/03 – 2)

Dodatek č. 1/2019 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 9/2019
RMě
• doporučuje ZMě schválit
uzavření Dodatku č. 1/2019 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. 9/2019 na
projektovou dokumentaci na hřiště s umělou trávou, budovu skladu a kanceláře pro spolek
Fotbalový klub Nová Role, IČ 26588960. Dodatkem se mění článek I., kdy příjemci je
poskytována investiční finanční podpora z rozpočtu města Nová Role ve formě dotace na
projektové dokumentace na hřiště s umělou trávou a plynofikaci budovy a kabin. Ostatní
ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 14/03 – 3)

Rozpočtové opatření č. 8 a 9/2019
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 8/2019 na částku Kč =116 000,-- obdržené finanční prostředky na
realizaci voleb do Evropského parlamentu v květnu 2019.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4111 přijaté neinvestiční transfery od státu prostřednictvím KK,
ÚZ 98348
Zvyšují se běžné výdaje § 6117 – volby do RP, ÚZ 98348
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 9/2019 na částku Kč =200 000,-- schválená poskytnutí neinvestiční
dotace na opravu kostela od Karlovarského kraje
Zvyšují se běžné příjmy položka 4122 – neinvestiční prostředky od kraje
Zvyšují se běžné výdaje § 3326 – péče o místní památky (oprava šindelové střechy – nátěr,
osazení okapů).

•

hlasování
5 pro

1

Usn.č. 14/03 – 4)
Rozpočtové opatření č. 10/2019
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2019 na částku Kč =200 000,-Z důvodu potřeby zvýšení rozpočtu na dokončení akce IA Náves Mezirolí:
Snižují se kapitálové výdaje § 2219, parkovací místa Jiráskova u MŠ
Zvyšují se kapitálové výdaje § 3421, org. 21342 Náves Mezirolí
Současně dochází ke změně Přílohy č. 2 Plán IA na rok 2019 jako závazné ukazatele rozpočtu
města.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 14/04 – 1)

Vyřazení majetku ZUŠ Nová Role, p. o.
RMě
• bere na vědomí
předložený návrh majetku na vyřazení své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová
Role, příspěvková organizace, IČ: 06134238 ve výši Kč =116 346,25. Město Nová Role o tento
majetek zájem nemá a
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci jeho vyřazení.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 14/04 – 2)

Navýšení kapacity žáků v ZUŠ Nová Role, p. o.
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ
06134238 navýšení kapacity ZUŠ ze současných 200 na 225 žáků.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 14/04 – 3)

Benefiční příspěvky pro učitele ZŠ Nová Role, p. o.
RMě
• bere na vědomí
předložené návrhy na benefiční příspěvky pro učitele své příspěvkové organizace Základní škola
Nová Role, příspěvková organizace, IČ 70939454
•

doporučuje ZMě schválit
schválit poskytnutí požadovaného příspěvku v rámci rozpočtu na rok 2020.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 14/05 – 1)
Rozpočtové opatření č. 11/2019 – Přechod pro chodce u kruhového objezdu v Mezirolí
RMě
• schvaluje
výběr dodavatele dle poptávkového řízení projektové dokumentace na „Mezirolí – Přechod pro
chodce u kruhového objezdu – PD DUR+DSP“ Ing. Jiřího Oboznenka, IČ: 01978918.
•

ukládá OSA
vyhotovit objednávku na projekční práce za cenu díla Kč 76 tis. po schválení rozpočtového
opatření v ZMě.

•

doporučuje ZMě schválit
rozpočtové opatření č. 11/2019 na částku Kč=100 000,-Zvyšují se kapitálové výdaje § 2212 – zbudování přechodů pro chodce u kruhového objezdu
v Mezirolí na silnici v majetku KSÚS.
Snižují se kapitálové výdaje § 2219 – parkovací místa Jiráskova u MŠ.
Současně se mění Příloha č. 2 Plán IA na rok 2019 jako závazné ukazatele rozpočtu města.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 14/05 – 2)

„Nová Role – úprava dopravního značení stará náves k ulici Polní“
RMě
• schvaluje
výběr dodavatele dle poptávkového řízení projektové dokumentace na „Nová Role – Úprava
dopravního značení stará náves k ulici Polní“ Ing. Jiřího Oboznenka, IČ: 01978918.
•

ukládá OSA
vyhotovit objednávku na projekční práce v ceně Kč 28 tis., financování § 2229.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 14/05 – 3)
Smlouva o dílo – „Nová Role, část Chodovská ul. k „čapímu hnízdu“
RMě
• schvaluje
výběr dodavatele dle poptávkového řízení na realizaci stavby „Nová Role, část Chodovská ul.
k „čapímu hnízdu“ – rekonstrukce komunikace u řeky na části ppč.1514/1 o výměře 268 m2“
firmu STRABAG, IČ: 60838744, DIČ:60838744.
Rozpočet realizované stavby – =612 956,28 Kč bez DPH, do konečné ceny díla není zahrnuta
položka dodávky materiálu – uložení sypaniny do náspu, tato položka není obsažena ve slepém
výkazu výměr.
•

ukládá OSA
vyhotovit smlouvu o dílo včetně doplnění ceny chybějící položky uložení sypaniny do náspu,
předpokládaná max. cena díla Kč 800 tis. včetně DPH.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 14/05 – 4)
Herní prvek „houpačka“ – uzavření smlouvy
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro výběr herního prvku „houpačka“ a jeho instalaci v prostoru
mezi bytovými domy B a C v ulici Nádražní, Nová Role.
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, spol. ALESTRA s.r.o., IČ 2919 6485, v celkové ceně 67
789,- Kč včetně dopravy, montáže a DPH,

•

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

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 14/05 – 5)

JSD – oprava spojky u vozidla v užívání JSDH NR
RMě
• schvaluje
objednání opravy spojky u vozidla Škoda 706 RTHP, r. v. 1980, v užívání JSDH NR (JPO III) u
společnosti AUTIKA s. r. o. Karlovy Vary, IČ 26382423 dle předložené nabídkové ceny Kč 40 tis.
včetně DPH
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 14/06 – 1)

Zápis z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 12. 4. 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro životní prostředí ze dne 12. 4. 2019.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 14/06 – 2)

Záměr obce na prodej budovy č. p. 89 v Nádražní ul. v Nové Roli
RMě
• ukládá OSA
zveřejnit záměr na prodej budovy č. p. 89 v Nádražní ulici v Nové Roli za cenu dle obdržené
nejvyšší cenové nabídky v souladu s Úplným zněním pravidel prodeje pozemků a ostatních
nemovitostí včetně bytových a nebytových jednotek v majetku města. Nejnižší nabídková cena je
stanovena Kč =2 200 000,-- dle doporučení znaleckého posudku ing. Žilkeše jako cena obvyklá.
S nabídkou je nutno doložit investiční záměr budoucího využití objektu a složit 10 % kauci
z nejnižší nabídkové ceny dle Pravidel města.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 14/06 – 3)
Výměna zárubní vstupních bytových dveří a dveří do nebytových prostor byt. domu č. 291
v Nádražní ul.
RMě
• schvaluje
v souladu s usn. 6/03-4) ze dne 23. 1. 2019 proplacení zálohové faktury ve výši Kč 150 tis.
zhotoviteli zakázky Pavel Kiša, IČ 04539184. Jedná se o výměnu 30 ks zárubní vstupních
bytových dveří a dveří do nebytových prostor domu č. p. 291 v Nádražní ulici za cenu cca Kč 430
tis. Hrazeno bude z Fondu bytového domu č.p. 291.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 14/06 – 4)

Výměna nádob na komunální odpad o objemu 120 l u RD v k. ú Jimlíkov, Mezirolí a Nová Role
RMě
• ukládá TS Nová Role s. r. o. zajistit
výměnu nádob na komunální odpad o objemu 120 l u rodinných domů v k. ú. Jimlíkov, Mezirolí a
Nová Role.
•

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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