USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 21. zasedání konaného dne 16. 9. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 21/02 – 1)
Přidělení bytu v DPS
RMě
• schvaluje
přidělení nájemního bytu č. 35 v Nádražní ulici čp. 254 (DPS) v Nové Roli ********
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 21/02 – 2)

Záměr na pronájem části p.p.č. 1711/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• neschvaluje
zveřejnit záměr na pronájem části pozemku p. č. 1711/1 k. ú. Nová Role, obec Nová Role,
rekreační lokalita u rybníku, o výměře 15 m2 dle předloženého plánku z katastru nemovitostí.
•

hlasování
4 pro, 1 proti
Usn.č. 21/02 – 3)

Žádost o změnu nájemní smlouvy
RMě
• zamítá
žádost ******** o změnu nájemní smlouvy.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 21/03

Valná hromada TS Nová Role s. r. o.
RMě
Rada města Nová Role, jako jediný společník obchodní korporace Technická služba Nová Role,
s. r. o. IČ 26329883, se sídlem Nová Role, Chodovská 286, PSČ 362 25, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 13433 (dále jen „společnost TSNR,
s.r.o.“), v působnosti Valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c), zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, a na základě platné Vnitřní směrnice města
Nová Role pro zadávání veřejných zakázek ze dne 19. 8. 2019 učinila tato rozhodnutí:
RMě
• se seznámila
s provedeným poptávkovým řízením vyhlášeným Technickou službou Nová Role, s. r. o. na
nákup multifunkčního traktoru
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•

souhlasí
s uzavřením
kupní
smlouvy
mezi
Technickou
službou
Nová
Role,
s. r. o. a společností PEKASS a. s., zemědělská, komunální a silniční technika, Přátelství 987, 104
00 Praha10 - Uhříněves na nákup multifunkčního traktoru v ceně Kč 722.000,- bez DPH

•

potvrzuje
uvolnění finanční částky ve výši Kč 722.000,- bez DPH ve prospěch Technické služby Nová Role,
s. r. o. na pořízení multifunkčního traktoru jako investiční dotace schválené v ZMě usn. 5/04-5d)
8. 4. 2019 v celkovém objemu Kč 2,5 mil. včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.

•

hlasování
4 pro, 1 se zdržel
Usn.č. 21/04 – 1)

Výjimka přidělení zakázky malého rozsahu
RMě
• doplňuje
své usnesení č. 13/05-1) ze dne 29.4.2019 takto: RMě schvaluje výjimku zadávání veřejné
zakázky malého rozsahu oproti vnitřní směrnici města pro zadávání veřejných zakázek platné od
2. 4. 2019, schválené v RMě 11/09-3) 1. 4.
RMě využila bodu 4.11 směrnice a rozhodla o výjimce přidělení zakázky malého rozsahu
„Stavební úpravy komunikace v Krátké ul. za garážemi“ oproti čl. 3 směrnice z důvodu využití
rozšíření a návaznosti prací ve návazné lokalitě (Husova ul.) u shodného dodavatele firmy
STRABAG za již dříve vysoutěžené ceny jako nejlevnější. Firma STRABAG byla v místě a čase
přítomna na akci v Husově ulici a garantovala pro práce v Krátké ul. tytéž ceny.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 21/04 – 2)

Sbírka „Strom splněných přání“
RMě
• schvaluje
konání sbírky „Strom splněných přání“ v Kulturním domě v Nové Roli ve dnech 29. 11. 2019 až
1. 12. 2019. Oprávněnou osobou jednat ve věci sbírky bude starostka města Nová Role. Sál v KD
NR pro uspořádání charitativní sbírky bude poskytnut zdarma. Výtěžek ze sbírky bude použit na
nákup vánočních dárků pro sociálně znevýhodněné děti a opuštěné seniory. Vyúčtování sbírky
bude provedeno k 31. 12. 2019
•

ukládá starostce města Nová Role
zajistit organizaci a administraci včetně následného nákupu dárků a jejich distribuci v souladu
s platnou legislativou.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 21/04 – 3)

Prodej pozemku st. p. č. 1104 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
dodavatele dle poptávkového řízení na opravu a obnovení nátěru střechy pro kostel sv. Michaela
v Nové Roli Polní ulice firmu BANOSTAV-SB, s. r. o, Božičany 88, 362 25 Božičany, IČ:
64356221, DIČ: CZ64356221,

2

rozpočet realizované stavby – Kč =493 090 bez DPH
•

schvaluje
dodavatele dle poptávkového řízení na opravu a obnovení nátěru střechy pro kapličku u návsi v
Mezirolí firmu BANOSTAV-SB, s. r. o, Božičany 88, 362 25 Božičany, IČ: 64356221, DIČ:
CZ64356221,
rozpočet realizované stavby – Kč=58 950 bez DPH

•

ukládá OSA
vyhotovit objednávku/smlouvu o dílo na obě zakázky

•

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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