USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 80. zasedání konaného dne 11. 4. 2022 v kanceláři starostky města v MěÚ
v Nové Roli

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

80/02 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/557/4/22
KSÚSK - Smlouva o výpůjčce - Prostranství před MěÚ
RMě:
a) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. V/1203/NE/2022 mezi městem Nová Role a Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 70947023, DIČ CZ70947023, na trvalý
zábor 138 m2 pozemku p. č. 1545/3 v k. ú. Nová Role, z důvodů provedení stavby „Stavební úpravy centra
města – prostranství před č.p. 236 Nová Role“.
b) ukládá starostce města uzavřít uvedenou smlouvu o výpůjčce.

Usnesení schváleno

3 hlasy

RMě/558/4/22
KSÚSK - Smlouva o výpůjčce - Chodník na Jimlíkov
RMě:
a) schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce č. V/1204/NE/2022 mezi městem Nová Role a Krajskou správou
a údržbou silnic Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, IČO 70947023, DIČ CZ70947023, na trvalý
zábor 656 m2 pozemku p. č. 1545/4 v k. ú. Nová Role, z důvodů provedení stavby „Chodník od žel. přejezdu
k cyklotrase na Jimlíkov v ul. Chodovská na části p. p. č. 1545/4 v k. ú. Nová Role“.
b) ukládá starostce města uzavřít uvedenou smlouvu o výpůjčce.

Usnesení schváleno

3 hlasy

80/03 - Finanční záležitosti
RMě/555/4/22
Tenisový klub - Dotace na opravu plotu
RMě doporučuje ZMě schválit:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =70 000,-- pro žadatele Tenisový klub Nová Role,
z. s., IČO 26625555 na akci „Oprava plotu po vichru“.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace č. 10/2022 na akci „Oprava
plotu po vichru“ na částku Kč =70 000,- s Tenisovým klubem Nová Role, z. s., IČO 26625555.

Usnesení schváleno 3

hlasy

RMě/559/4/22
Dotace pro spolky do Kč 50 tis.
RMě schvaluje:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =49 000,-- pro žadatele New Roll Runners, z. s.,
IČO 09067302 na celoroční činnost spolku.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 4/2022 na celoroční
činnost v částce Kč =49 000,- s New Roll Runners, z. s., IČO 0906730.

Usnesení schváleno

3 hlasy

1

80/04 - Zakázky města
RMě/556/4/22
Zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Novorolský rybník
RMě:
a) bere na vědomí cenovou nabídku společnosti G-servis Praha spol. s r.o., IČO 49680226 na realizaci
investiční akce „Zlepšení kvality vody ve vodní nádrži Novorolský rybník “ s rozpisem stavebních prací za
Kč 5 797 719,- bez DPH, monitoringem a servisních činností za Kč 1 470 000,- bez DPH v časovém
harmonogramu jednotlivých prací do roku 2025.
b) konstatuje,
že vzhledem k významnému navýšení zaktualizované cenové nabídky s časovým
harmonogramem prací do roku 2025, předkládá k rozhodnutí o této zakázce do ZMě.

Usnesení schváleno 3

hlasy

RMě/560/4/22
Výběrová řízení na IA města
RMě ukládá OSA MěÚ obratem zveřejnit výběrová řízení:
a) na zhotovitele místa pro přecházení u kruhového objezdu v Mezirolí dle PD;
b) na zhotovitele tartanové běžecké dráhy v areálu hasičů Nová Role dle PD;
c) na zhotovitele PD na bytový dům v ul. Na Pěší zóně dle stludie;
d) na zhotovitele oprav místních komunikací ulice Nádražní a Pod Nádražím.

Usnesení schváleno

4 hlasy

RMě/561/4/22
Opravy místních komunikací
RMě ukládá OSA MěÚ v rámci § 2219 Opravy místních komunikací obratem poptat zhotovitele na zalití spár
a opravy výtluků v ulicích Školní a Jiráskova v Nové Roli.

Usnesení schváleno 4 hlasy
80/05 - Různé
RMě/562/4/22
Stanovení počtu členů ZMě

RMě doporučuje ZMě schválit pro volební období let 2022 – 2026 celkový počet členů zastupitelstva města
na jedenáct. V souladu s ustanovením § 67 a 68 z. č. 128/2000 Sb.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/563/4/22
Změny termínů jednání RMě
RMě schvaluje změnu termínu jednání rady oproti původní plánu v letním období takto: středy 20. 7., 3.
8., 17. 8. a pondělí 5. 9. 2022 od 15 h.

Usnesení schváleno 4

hlasy

V Nové Roli dne 14. 4. 2022

Bc. Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jiří Sýkora, v. r.
místostarosta města

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