USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 1. zasedání konaného dne 7. 11. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 1/02 – 1)
Odprodej drobného hmotného majetku města Nová Role
RMě
• neschvaluje
výpůjčku drobného hmotného majetku města Nová Role inv. č. 15678 Notebook Toshiba, rok
pořízení 2015 v pořizovací hodnotě Kč =12 540,-- a inv. č. 15902 Taška pánská, rok pořízení
2017 v pořizovací hodnotě Kč =3 561,-•

navrhuje
odprodej požadovaného majetku, a to za cenu: 4180,- Kč za notebook a brašnu za pořizovací
hodnotu

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 1/02 – 2)

Bytová záležitost
RMě
• bere na vědomí
ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 4 v ulici U Plynárny č. p. 307 v Nové Roli ke dni 31. 10.
2018
•

schvaluje
přidělení bytu č. 4 v ulici U Plynárny č. p. 307 v Nové Roli ******** za obvyklých podmínek
města.

•

ukládá
Norobyt zajistit uzavření nájemní smlouvy s novými nájemníky s účinností od 15. 11. 2018

•

hlasování
3 pro, 2 proti

Usn.č. 1/03 – 1)
Zápočet na nájemné za rok 2019 - autokemp
RMě
• bere na vědomí
žádost nájemce areálu autokempu, společnost RiR s. r. o., o vzájemný zápočet na nájemném za
rok 2019 proti provedeným opravám a údržbě majetku města v autokempu u rybníku (plynové
kotle, tepelná čidla) v období roku 2019 ve výši max. Kč =35 000,-•

ukládá
společnosti Norobyt zajistit prohlídku a zjištění stavu kotlů v areálu odbornou firmou a potvrzení
potřeby jejich výměny

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 1/03 – 2)
Příspěvky - zastupitelé
RMě
• doporučuje ZMě schválit
v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů pracovní
poměr mezi Městem Nová Role na základě uzavřené dohody o provedení práce za částku Kč
=200,--/h od 1. 1. 2019 pro neuvolněnou zastupitelku PaedDr. Miluši Duškovou za moderování
kulturních a společenských akcí města a za částku Kč =100,--/h pro neuvolněného zastupitele
Davida Niedermertla za stavění a demontáž pivních setů a party stanů města.
•

doporučuje ZMě schválit
s platností od 1. 1. 2019 výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku z rozpočtu obce pro výkon
funkce starosty či starostky města v měsíční výši Kč =2 700,--. Příspěvek bude účtován do
odvětví § 6112 Zastupitelstva obcí.

•

doporučuje ZMě schválit
s platností od 1. 1. 2019 výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku z rozpočtu obce pro pověřené
neuvolněné zastupitele k tzv. funkci oddávajícího a k zastupování obce v občanských
záležitostech v částce Kč =500,--/osoba/obřad/den. Příspěvek bude účtován do odvětví § 6112
Zastupitelstva obcí.

•

doporučuje ZMě schválit
poskytnutí příspěvku na stravování z rozpočtu obce uvolněnému členovi zastupitelstva obce ve
stejné výši jako je poskytován zaměstnancům obce.

•

doporučuje ZMě schválit
poskytnutí příspěvku na penzijní připojištění se stáním příspěvkem z rozpočtu obce uvolněnému
členovi zastupitelstva obce ve stejné výši jako je poskytován zaměstnancům obce.

•

schvaluje
výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku pro uvolněné i neuvolněné zastupitele jako běžného
výdaje i v rámci rozpočtového provizoria, pokud není schválen rozpočet města

•

schvaluje
výplatu schválených příspěvků pro uvolněné zastupitele jako běžného výdaje i v rámci
rozpočtového provizoria, pokud není schválen rozpočet města

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 1/03 – 3)
Rozpočtové opatření č. 35/2018
RMě
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 35/2018 na částku Kč =2 155 628,-Zvyšují se příjmy, položka 4216, ÚZ 106515974 – investiční přijatý transfer od MŽP
Zvyšují se kapitálové výdaje § 6409 – investiční nespecifikovaná rezerva

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 1/04 – 1)
Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě – změna termínu pro dokončení stavebních prací akci
„NOVÁ ROLE – VÝROBNÍ ZÁVOD SWISS-FORM“
RMě
•

bere na vědomí
žádost zhotovitele Videst s.r.o., IČ 27995661 o uzavření dodatku ke smlouvě, na změnu termínu
pro dokončení stavebních prací na akci „NOVÁ ROLE – VÝROBNÍ ZÁVOD SWISS-FORM“, a to
nejdéle do 30.4.2019.

•

ukládá
starostce města co nejrychleji svolat jednání všech zúčastněných stran.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 1/05 – 1)
Doplnění OZV č. 5/2016 o zajištění a ochraně veřejného pořádku
RMě
•

doporučuje ZMě schválit
doplnění OZV č. 5/2016 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku „Čl.II - Doba nočního klidu
se nevymezuje ve dnech konání těchto tradičních akcí na území města Nová Role:“ o akci
„Novorolskej vyprošťovák“.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 1/06 – 1)

Termíny obřadů uzavření manželství pro rok 2019
RMě
•

schvaluje
termíny obřadů uzavření manželství pro rok 2019 takto:
19. ledna, 23. února, 23. března, 27. dubna, 18. května, 22. června, 20. července, 24. srpna, 21.
září, 19. října, 23. listopadu, 14. prosince.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 1/06 – 2)

Termíny slavnostních obřadů vítání občánků města Nová Role pro rok 2019
RMě
•

bere na vědomí
informaci o termínech slavnostních obřadů vítání občánků města Nová Role pro rok 2019, jednou
za čtvrtletí a to: 21. března, 20. června, 19. září, 12. prosince.

•

hlasování
5 pro

3

Usn.č. 1/06 – 3)
Organizační opatření č. 1/2018 k zajištění zimní údržby listopad 2018 – březen 2019
RMě
•

schvaluje
dokument „Organizační opatření číslo 1/2018 k zajištění zimní údržby listopad 2018 – březen
2019“ předložený jednatelem společnosti Technická služby Nová Role, s.r.o. jako plán zimní
údržby na území města Nová Role a přilehlých obcí

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 1/06 – 4)

Žádost o snížení kupní ceny bytu č. 5 v Nádražní 288
RMě
•

bere na vědomí
žádost ******* o snížení kupní ceny bytu č. 5 v Nádražní 288 formou vrácení 50% poslední
zaplacené splátky kupní ceny bytu, a to z důvodu špatného technického stavu budovy a
uváděných nutných dřívějších úprav v bytě (na vlastní náklady) a nutnosti pořízení nového
vybavení bytu;

•

schvaluje
realizaci doporučeného opatření proti tvorbě vlhkosti na vnějším plášti budovy v místě bytu č. 5
– osazení okapničky přes vnější reliéf stěny domu v rohu domu;

•

doporučuje ZMě
trvat na dodržení smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji v původním znění vč. sjednané výše
kupní ceny bytu.

•

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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