USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 17. zasedání konaného dne 24. 6. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 17/03 – 1)
Odkup bytové jednotky v Nádražní čp. 288, Nová Role
RMě
• bere na vědomí
předložené stanovisko nájemce BJ č. 288/8 (Nová Role, Nádražní ulice čp. 288) k nabídce města
na odkoupení užívané BJ a
•

ukládá MěÚ
MěÚ projednat s právním zástupcem města předložený návrh nájemce.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/03 – 2)

Pacht části pozemku p. č. 1156/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
vyvěšení záměru na pacht části pozemku p. č. 1156/1 o výměře 355 m2 k.ú. Nová Role, obec
Nová Role, lokalita na Bouchalce, dle předloženého plánku z katastru nemovitostí za účelem
užívání pozemku jako zahrady.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/03 – 3)

Záměr obce dočasného pronájmu části pozemku p. č. 1093/3 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
EO MěÚ zveřejnit záměr obce dočasného krátkodobého pronájmu části pozemku p. č. 1093/3 o
výměře cca 12 m2 (3 x 4 m) v k. ú. Nová Role, obec Nová Role za účelem umístění stolků a židlí
při prodeji zmrzliny z nebytového prostoru v Nové Roli Školní ul. č. p. 226, a to v období od 10.
7. 2019 do 15. 9. 2019 s podmínkou prodeje zmrzliny maximálně do 22.00 h a
•

pověřuje EO MěÚ
k rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného záměru
obce za smluvní cenu nájemného Kč = 1 000,--.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 17/03 – 4)
Revokace usn. č. 16/03-7) – záměr na prodej části pozemku p. č. 12/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• revokuje
své usnesení č. 16-03/7 ze dne 10.6.2019 a
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•

ukládá OSA MěÚ Nová Role
zveřejnit na základě předložené žádosti ******** záměr obce na prodej části pozemku p.p.č.
12/1, oddělené geometrickým plánem č. 1117-3/2015 jako pozemek p. č. 12/4 o výměře 283
m2, 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. Požadovaný
pozemek sousedí s pozemkem žadatele. Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši 250,- Kč
včetně 21 % DPH za m2 plochy.

•

hlasování
3 pro, 1 proti
Usn.č. 17/03 – 5)

Pozemek p. č. 1022/4 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
žádost o koupi pozemku p. č. 1022/4 o výměře cca 33 m2, k. ú. Nová Role, obec Nová Role,
žadateli ********
•

konstatuje,
že prodej předmětné části pozemku není zájmem města

•

zamítá
vypovědět nájemní smlouvu na pozemek

•

hlasování
3 pro, 1 proti
Usn.č. 17/03 – 6)

Pozemek p. č. 1094/10 v k. ú. Nová Role
RMě
• pověřuje MěÚ Nová Role
jednáním o případném možném odkoupení pozemku p. č. 1094/10 o výměře 1 446 m2 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role anebo o směně předmětného pozemku za část vytipovaného
pozemku p. č. 257/1 o výměře 2 082 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, na základě podnětu
právnické osoby CONNEXION GROUPE, a.s., IČ 46884025
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 17/03 – 7)
Zapůjčení městských stanů a pivních setů
RMě
• schvaluje
na základě předložené žádosti ******** na akce OLDIES BEACH PARTY konané ve dnech 20.7.
a 17.8.2019 bezplatné zapůjčení městských stanů a pivních setů, zapůjčení části písčité pláže
pro umístění stanu a umožnění použití mobilních WC na pláži.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 17/04 – 1)
Poskytnutí neinvestiční dotace pro spolek Babybox pro odložené děti – STATIM, z. s.
RMě
• schvaluje
žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro spolek Babybox pro odložené děti – STATIM, z.s.,
IČO: 27006891 ve výši Kč = 5 000,-. Finanční příspěvek bude poskytnut na pořízení nového
babyboxu, který bude nově umístěn v místě vstupu do Karlovarské krajské nemocnice.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/04 – 2)

Poskytnutí neinvestiční dotace pro Denní centrum Mateřídouška, o. p. s., Chodov
RMě
• schvaluje
žádost o poskytnutí neinvestiční dotace pro Denní centrum Mateřídouška, o.p.s., IČO: 27989364
ve výši Kč = 10 000,-. Finanční příspěvek bude použit na pořízení svozového vozidla pro klienty
denního stacionáře.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 17/04 – 3)
Poskytnutí neinvestiční finanční podpory – dotace z rozpočtu Města Nová Role na
předfinancování výdajů spojených s účastí na Mistrovství ČR mladých hasičů ve Vlašimi a
Svitavách
RMě
• schvaluje
poskytnutí neinvestiční finanční podpory - dotace z rozpočtu města Nová Role na
předfinancování výdajů spojených s účastí na Mistrovství ČR mladých hasičů ve hře Plamen ve
Vlašimi konaného ve dnech 29. 6. - 1. 7. 2019 a Mistrovství ČR dorostu ve Svitavách konaného
ve dnech 5. - 7. 7. 2019 v částce max. Kč =20 000,-- formou zálohy.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/05 – 1)

Odměny ředitelům PO
RMě
• schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za 1. pololetí roku 2019 ve výplatě za měsíc červen t.r.
ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková
organizace, IČ: 70939837 v předloženém znění.
•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za 1. pololetí roku 2019 ve výplatě za měsíc červen t.r.
ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace,
IČ: 70939446 v předloženém znění.
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•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za pololetí 1. roku 2019 ve výplatě za měsíc červen t.r.
ředitelce své příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, IČ:
75042151 v předloženém znění.

•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za 1. pololetí roku 2019 ve výplatě za měsíc červen t.r.
ředitelce své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ:
70939454 v předloženém znění.

•

schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za 1.pololetí roku 2019 ve výplatě za měsíc červen t.r.
řediteli své příspěvkové organizace Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
IČ: 06134238 v předloženém znění.
hlasování
4 pro
Usn.č. 17/06 – 1)

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – p. p. č. 662/1 v k. ú. Jimlíkov
RMě
• bere na vědomí
předložené cenové nabídky od společností Blachere – Illumination CZ, s.r.o. a Ateliér Maur, s.r.o.
na doplnění vánoční výzdoby na lampy veřejného osvětlení a vánočního stromu.
•

schvaluje
návrh nákupu na doplnění světelné vánoční výzdoby na lampy VO a vánočního stromu v částce
cca Kč 350 tis. celkem takto:
1) Atelier Maur s. r. o. Libušínská 575/82 Plzeň, IČ 25241885 30 ks led dekor zvonek s modrým
výpletem včetně úchytů v částce Kč 272 472,-- včetně DPH do ulic Svobodova, Školní a doplnění
Chodovská. Dále zlatá koule 40 ks za Kč 9 438,-- včetně DPH doplnění na vánoční stromy Nová
Role a Mezirolí.
2) Blachere – Illumination Cz s. r. o., Ostrá Horka 1/511, Zlín led světelné hvězdy – efekt padajícího
světla v počtu 30 ks za Kč 25 229,-- včetně DPH na vánoční strom do Nové Role.
3) LED žárovky 200 ks dle potřeby na výměnu doplnění v částce Kč 14 000,-- od společnosti Atelier
Maur s. r. o.
4) Mašle ke zlatým koulím na vánočním strom dle potřeby cca 100 ks za Kč 12 000,--.
Vánoční výzdoba na lampy veřejného osvětlení pořízena v roce 2018 bude instalována do části obce
Mezirolí.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/06 – 2)

Opravy vybavení dětských hřišť v obci Nová Role a Jimlíkov
RMě
• schvaluje
zajištění nezbytných oprav vybavení dětských hřišť v obcích Nová Role a Jimlíkov odbornou
firmou Sport Čarli – Marek Richter, IČ: 8827 1897, a to na základě zjištění Odborné technické
kontroly ze dne 4.6.2019 a cenové nabídky č. 19NA00017 ze dne 11.6.2019 za cenu Kč
=25 570,- vč. DPH.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 17/06 – 3)
„Modernizace stávajícího záložního zdroje teplat pro město Nová Role“
RMě
• bere na vědomí
předložené tři cenové nabídky na poptávkové řízení vypracování projektu „Modernizace
stávajícího záložního zdroje tepla pro město Nová Role“ zadávané městskou společností Norobyt
s. r. o. jako dodavatelem tepla ve městě na základě mandátní smlouvy.
•

schvaluje
zadání vypracování projektové dokumentace na akci Modernizace stávajícího záložního zdroje
tepla pro město Nová Role odbornou firmou ENERGOPLAN s. r. o., IČ26363968 na základě
předložené nejnižší cenové nabídky v částce Kč =1 257 1902,-- včetně DPH s termínem realizace
do 30. 11. 2019.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/06 – 4)

„Nová Role – Přechod pro chodce Chodovská (u Klimeše) – PD DUR + DSP“
RMě
• schvaluje
výběr dodavatele dle poptávkového řízení projektové dokumentace na „Nová Role – Přechod pro
chodce Chodovská (u Klimeše) – PD DUR+DSP“ společnost GEOprojektKV, s.r.o., IČ: 06032354,
DIČ:CZ06032354. za =55 000,-- Kč bez DPH (=66 550,-- Kč s DPH) jako nejnižší předloženou
cenovou nabídku.
•

ukládá OSA
zajistit objednávku na projekční práce.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/06 – 5)

„Nová Role – Chodovská ulice“ – realizace stavby chodník
RMě
• schvaluje
výběr dodavatele dle poptávkového řízení na realizaci stavby chodník „Nová Role – Chodovská
ulice“ do Jiráskovy ul. firmu KONOPA Vladimír s.r.o., IČ: 03565785, DIČ: CZ03565785, jako
nejnižší předloženou cenovou nabídku. Rozpočet realizované stavby Kč =448 291,23 bez DPH
(=542 432,39 Kč s DPH).
•

ukládá OSA
zajistit uzavření příslušné smlouvy o dílo.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/06 – 6)

„Oprava komunikace Mezirolí – rekreační oblast Děpoltovice
RMě
• schvaluje
výběr dodavatele dle poptávkového řízení na realizaci stavby „Oprava komunikace Mezirolí –
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rekreační oblast Děpoltovice“ firmu EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, jako
nejnižší předloženou cenovou nabídku. Rozpočet realizované stavby Kč =1 571 419,88 bez DPH,
(=1 901 418,05 Kč s 21% DPH).
•

ukládá OSA
zajistit uzavření příslušné smlouvy o dílo.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/06 – 7)

„Nová Role, Hřbitovní ul. – oprava komunikace“
RMě
• schvaluje
výběr dodavatele dle poptávkového řízení na realizaci stavby „Nová Role, Hřbitovní ul. – oprava
komunikace“ firmu BÁČA stavební s. r. o., IČ 04283554, DIČ CZ04283554, jako nejnižší
předloženou cenovou nabídku. Rozpočet realizované stavby Kč =682 334,65 bez DPH,
(=825 624,93 s 21% DPH).
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2019 na Kč 326 tis.
§ 3745 snížení (zeleň náhradní výsadba)
§ 2212 zvýšení (oprava vozovky Hřbitovní ul.)

•

ukládá OSA
zajistit uzavření příslušné smlouvy o dílo.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/07 – 1)

Zápis z jednání Komise pro mládež a seniory ze dne 10. 6. 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro mládež a seniory ze dne 10. 6. 2019.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/07 – 2)

Úkoly na základě zápisu z OV Mezirolí ze dne 3.6.2019
RMě
• ukládá MěÚ na základě zápisu z OV Mezirolí ze dne 3. 6. 2019
- zprovoznit (vyměnit) pumpu na veřejně přístupné studni u návsi;
- ošetřit nátěrem doškovou střechu na kapličce u návsi (řešit spolu s kostelem sv. Michaela
v NR);
- zveřejňovat informace týkající se Mezirolí z úřední desky na nástěnce návsi;
- zajistit stanovisko kompetentních orgánů na případné vybudování přechodu pro chodce u
mateřské školy v části obce Mezirolí.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 17/08 – 1)
Změna organizačního řádu Městského úřadu Nová Role
RMě
• schvaluje
s účinností od 1. července 2019 změnu organizačního řádu Městského úřadu Nová Role vč.
organizačního schéma MěÚ Nová Role v článku III. bod 3. tak, jak je uvedeno v příloze zápisu
vytvořením pracovní pozice na zajištění služby seniorexpres zařazené mimo úřad přímo pod
starostu nebo místostarostou města. Celkový počet zaměstnanců obce zařazených v obecním
úřadu dle této přílohy v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení) představuje patnáct. Pracovní pozici vedoucího ekonomického odboru vykonává
dočasně tajemník úřadu.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/08 – 2)

Poptávka finanční a technické nabídky na instalaci sluneční markýzy na budově č. p. 236, Nová
Role
RMě
• ukládá OSA
poptat finanční a technickou nabídku na instalaci sluneční markýzy na budově Chodovská č. p.
236, Nová Role nad výlohu nebytových prostorů (provozovna kadeřnictví).
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 17/08 – 3)

Dodavatel na vyřízení a získání dotace na „Regenerace sídliště II“
RMě
• bere na vědomí
termíny konání zasedání rady města v době letních prázdnin, a to 22. 7. a 19. 8. 2019.
•

hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

MUDr. Hana Nesybová
radní města

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