USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 12. zasedání konaného dne 15. 4. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 12/03 – 1)
Pronájem pozemku p. č. 669/3 v k. ú. Nová Role, obec Jimlíkov
RMě
• schvaluje
pronájem pozemku p. č. 669/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Role, obec Jimlíkov o výměře 51 m2
za účelem údržby pozemku při zvýšené hladině vody ve vodních tocích ve prospěch ********.
Jedná se o pozemek podél zahrady plotu v osobním vlastnictví nájemců. Pozemek je pronajat za
podmínky, že zůstane veřejně přístupný, nebude oplocen. Nájemné se sjednává ve výši Kč 7,-/m2/rok. Záměr na pronájem byl zveřejněn od 26. 3. do 11. 4. 2019.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/03 – 2)

Místní šetření na kontrolu plnění nájemní smlouvy na zahradu u hřbitova
RMě
• ukládá MěÚ
provést místní šetření na kontrolu plnění nájemní smlouvy na zahradu u hřbitova spolu
s budovou márnice a podat zprávu RMě do 29. 4. 2019 a
•

ukládá
odeslat nájemci pozemku zahrady u hřbitova s nebytovým objektem budovy márnice upozornění
na zjištěné revizní závady kouřovodu v nebytovém objektu a upozornit na zákaz používání
kouřovodu v předmětném nebytovém prostoru.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/04 – 1)

Žádost o provedení přezkoumání hospodaření města za rok 2019
RMě
• schvaluje
požádat Krajský úřad Karlovarského kraje o provedení přezkoumání hospodaření města za rok
2019.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/05 – 1)

Zápis z Komise pro výstavbu ze dne 8. 4. 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z 5. jednání Komise pro výstavbu ze dne 8. 4. 2019
•

ukládá OSA
doplnit přílohu č. 2 rozpočtu města Plán IA pro rok 2020 o nově navržené akce dle návrhu
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komise.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/06 – 1)

Nákup vozidla pro službu města Seniorexpres
RMě
• schvaluje
v souladu s rozpočtovým opatřením ZMě č. 5/2019 na Kč =550 000,-- nákup vozidla pro službu
města Seniorexpres osobní automobil Combo Enjoy L1H1standard D12XHL od společnosti Algon
Plus – Auto, a. s., IČ 28420349, se sídlem Chebská 113, 360 01 Karlovy Vary dle předložené
nabídky z 27. 2. 2019 v max. ceně do Kč 500 tis. včetně DPH. Ve výbavě upřednostnit
klimatizaci vozidla.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/06 – 2)

VZ malého rozsahu na realizaci projektu „Lanová dráha na dětské hřiště 1. Máje, Nová Role“
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci projektu
„Lanová dráha na dětské hřiště 1. Máje, Nová Role“,
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem, spol. MONOTREND s.r.o., IČ 2932 0313, ve variantě
č.1 typ LD-20 s nástupištěm s celkovou cenou Kč =115 192,-- včetně dopravy, montáže a DPH,

•

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

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/06 – 3)

Uzavření smlouvy se společností GB-COMP v. o. s.
RMě
• schvaluje
uzavření smlouvy se společností GB-COMP v.o.s., IČO 46884319, na pořízení internetového
připojení do společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, Nádražní 254, 362 25 Nová
Role, pro potřeby obyvatel DPS. Pořizovací cena připojení včetně wi-fi zařízení činí Kč =500,-měsíční poplatek za internetové připojení plus pronájem set top boxu pro příjem TV programů
od společnosti Sledování TV činí 499,- Kč měsíčně. Měsíční poplatek za připojení bude hradit
Město nová Role.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 12/06 – 4)
Prodloužení termínu na odevzdání studie „Nová Role, dopravní propojení hlavní silnice II/209 –
průmyslová část“
RMě
• schvaluje
prodloužení termínu odevzdání studie firmě NOZA, s.r.o., IČ 24767417 „Nová Role, dopravní
propojení hlavní silnice II/209 – průmyslová část“ do data 10. 5. 2019 z důvodu dokončení
průzkumných prací, které budou zohledněny ve studii.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/06 – 5)

„Zateplení zdravotního střediska – dotace“
RMě
• schvaluje
výběr dodavatele dle poptávkového řízení vyřízení a získání dotace vč. administrace a
výběrového řízení na „Zateplení zdravotního střediska - dotace“ firmu OLIVIUS, s.r.o., IČ
28040872, která podala nejnižší cenovou nabídku.
•

ukládá OSA
vyhotovit objednávku / smlouvu na zajištění dotačního managementu v ceně Kč 71 390,-- včetně
DPH.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 12/06 – 6)
„Regenerace panelákových sídlišť II. etapa“
RMě
• bere na vědomí
nabídku dodavatele na vyřízení a získání dotace vč. administrace a výběrového řízení na akci
„Regenerace panelákových sídlišť II. etapa“ od firmy Ing. Ladislav Kuchta, IČ 69927804.
•

ukládá OSA
zajistit min dvě další nabídky dle poptávkového řízení na zajištění dotačního managementu.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/06 – 7)

Rozšíření mandátní smlouvy – správa kostela sv. Michaela – Norobyt s. r. o.
RMě
• schvaluje
v rámci rozšíření mandátní smlouvy uzavřené dne 17. 10. 2007 převod nemovitosti v ul. Polní, č.
p.
3,
budova
kostela
sv.
Michaela,
pod
správu
Norobyt
s. r. o. a to za paušální cenu Kč =300,-- bez DPH měsíčně počínaje měsícem květen 2019.
•

pověřuje
starostku města podpisem dodatku č. 6/2019 k mandátní smlouvě.
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•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/07 – 1)

Dopravní obslužnost rekreační lokality v ulici Polní, Nová Role
RMě
• neschvaluje
udělení plné moci žadatelce ******** k vyřízení administrativních úkonů spojených s přemístění
dopravní značky C9a (pěší a cyklostezka) u nájezdu na cyklostezku směr Karlovy Vary v ulici
Polní, Nová Role, z důvodu plánovaného vybudování příjezdové komunikace a sjezdu k pozemku
pro rodinnou rekreaci v majetku žadatelky.
•

ukládá OSA MěÚ
zajistit posouzení dopravní obslužnosti celé rekreační lokality.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/07 – 2)

Změna Organizačního řádu Městského úřadu Nová Role
RMě
• schvaluje
s účinností od 1. května 2019 změnu organizačního řádu Městského úřadu Nová Role vč.
organizačního schéma MěÚ Nová Role tak, jak je uvedeno v příloze zápisu. Současně s tím dle
této přílohy RMě stanovuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb. o
obcích (obecní zřízení) i celkový počet zaměstnanců obce zařazených v obecním úřadu na
šestnáct.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 12/07 – 3)
Předložení celkové koncepce obnovy a provozu VO v Nové Roli
RMě
• ukládá TS Nová Role s. r. o.
ve spolupráci s OSA MěÚ v souladu s usn. ZMě 04/06-1) ze dne 8. 4. 2019 předložit RMě
celkovou koncepci obnovy a provozu veřejného osvětlení ve městě v termínu do 31. 7. 2019.
•

ukládá OSA MěÚ
prověřit uzavřenou smlouvu se společnosti GEODATA na vypracování generelu veřejného
osvětlení města.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 12/07 – 4)

Změna provozní doby úřadu města
RMě
• bere na vědomí
informaci starostky města o skutečnosti, že v den úterý v rámci provozní doby úřadu města od
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12. 15 do 14. 30 h nebudou úřední hodiny pro veřejnost s platností od 1. 6. 2019.
•

hlasování
4 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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