USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 14/02 – 1)
Pojištění majetku města a odpovědnosti za škodu:
RMě
 se seznámila
s předloženým aktuálním zněním pojistné smlouvy mezi městem a pojišťovnou Uniqua


bere na vědomí
přehodnocení stávající pojistné smlouvy a její změnu na dobu určitou tří let se snížením ročního
pojistného o 54 tis. (pokles o 23%)



hlasování
3 pro
Usn.č. 14/02 – 2)

Vstupné na akci Valcha 2015:
RMě
 bere na vědomí
přehodnocení výběru symbolického vstupného na akci ve výši 30,- Kč


souhlasí
se vstupným na akci zdarma



hlasování
3 pro
Usn.č. 14/02 – 3)

Dotace na opravu střechy kostela sv. Michaela v Nové Roli:
RMě
 projednala
žádost Římskokatolické farnosti o spolupodílení se města na opravě střechy kostela – celkové
náklady akce činí 140 tis. Kč


schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace na tuto opravu ve výši 40 tis. Kč



hlasování
3 pro
Usn.č. 14/02 – 4)

Neinvestiční účelový příspěvek na II. ročník závodu horských kol:
RMě
 projednala
informace ke konání II. ročníku závodu


schvaluje
příspěvek na tuto akci ve výši 6 tis. Kč, který bude poskytnut Domu dětí a mládeže Nová Role na
nákup cen na tento závod



přebírá

1

nad touto akcí záštitu


souhlasí
s použitím znaku města při této příležitosti na plakátech a propagačních materiálech



hlasování
3 pro
Usn.č. 14/02 – 5)

Sponzorské dary na kulturní akce města:
RMě
 bere na vědomí
sponzorské dary na akce města ve výši 2.300,- Kč na Valchu a 6 tis. na Michalskou pouť


hlasování
3 pro
Usn.č. 14/02 – 6)

Rozpočtové opatření č. 8/2015:
RMě
 projednala
návrh na rozp. opatření v rámci své pravomoci


schvaluje
rozpočtové opatření RO 8/2015, přesun prostředků mezi § rozpočtu v částce 50 000,- Kč –
opravy a udržování úřad – výměna koberce kanceláře a předsíň,



hlasování
3 pro
Usn.č. 14/02 – 7)

Rozpočtové opatření č. 9/2015:
RMě
 projednala
návrh na rozp. opatření v rámci své pravomoci


schvaluje
rozpočtové opatření RO 9/2015, zvýšení příjmů běžného rozpočtu – neinvestiční dotace na
zachování a obnovu lesního ekosystému od KÚKK OŽPaZ ve výši 115.011,- Kč



hlasování
3 pro

Usn.č. 14/03 – 1)
Žádost o prodej části pozemku p.p.č. 1013/1a o výměře 97m2, k.ú. Mezirolí:
RMě
 projednala
žádost ***** o prodej pozemku


ukládá

2

OSA MěÚ zveřejnit záměr obce na prodej části pozemku dle předložené žádosti


hlasování
3 pro
Usn.č. 14/03 – 2)

Pronájem garáže č. 6, U Plynárny č.p. 307:
RMě
 projednala
informaci spol. NOROBYT, s.r.o. o navrácení garáže původním nájemcem zpět


ukládá
OSA MěÚ zveřejnit záměr obce na pronájem této garáže



hlasování
3 pro
Usn.č. 14/04 – 1)

Jednání v působnosti valné hromady s.r.o. se 100% účastí města – Technická služba Nová Role,
s.r.o.:
RMě
 projednala
informace jednatele společnosti


souhlasí
s uzavřením pracovní smlouvy na dobu určitou s žadatelem, dle předložené žádosti



hlasování
3 pro
Návrh usn.č. 14/05 – 1) – usnesení nebylo přijato

Nabídka na vánoční výzdobu města:
RMě
 projednala
předloženou nabídku společnosti MK-mont Illuminations s.r.o. Klášterec nad Ohří na pronájem
vánoční výzdoby do ulic města


souhlasí
s objednávkou výzdoby dle této nabídky



hlasování
2 proti 1 se zdržel – usnesení nebylo přijato
Usn.č. 14/05 – 2)

Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport :
RMě
 bere na vědomí
zápis z jednání komise ze dne 23. 4. 2015


hlasování
3 pro

3

Usn.č. 14/05 – 3)
Personální změny v Komisi pro seniory, zdravotnictví a sociální věci :
RMě
 bere na vědomí a akceptuje
rezignaci členky komise D. Vochomůrkové a to ke dni 5. 5. 2015, současně jí rada města
vyjadřuje poděkování za práci odvedenou v komisi


jmenuje
dnem 6. 5. 2015 novou členku komise M. Ngoovou



hlasování
3 pro
Usn.č. 14/05 – 4)

Přidělení bytu č. 18 v DPS, ul. Nádražní č.p. 254 :
RMě


projednala
informace z jednání Komise pro seniory, zdravotnictví a sociální věci a předložené žádosti o
přidělení bytu v DPS



souhlasí
s přidělením bytu č. 18 *****. V případě odmítnutí bude byt přidělen *****.



hlasování
3 pro
Usn.č. 14/05 – 5)

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti :
RMě
 projednala
předložený návrh smlouvy


schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věc. břemene – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. v celkovém předpokládaném rozsahu
121,2 m2 na p.p.č. 987/4, 1013/1, 1018, 24/1, 34,1 v k.ú. Mezirolí, za jednorázovou náhradu ve
výši 3.750,- Kč vč. DPH



hlasování
3 pro

Usn.č. 14/05 – 6)
Stavební úpravy v objektu MŠ Nová Role:
RMě
 bere na vědomí
výsledek jednání hodnotící komise k této veřejné zakázce



schvaluje
v souladu s doporučením komise zadání veřejné zakázky společnosti Satrezidenc spol. s r.o., IČ
25200143, Dalovická 106/19, 360 04 Karlovy Vary
ukládá

4

starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo


hlasování
3 pro

Jan Lichnovský, v.r.
místostarosta města

Milena Tichá, v.r.
radní

5

