USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 56. zasedání konaného dne 22. 2. 2021 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

56/03 - Nájmy, pachty, prodeje, služebnosti, výpůjčky, záměry
RMě/22/2/2021
Prominutí nájemného
RMě:
a) bere na vědomí předloženou žádost ******** o odpuštění nájemného nebytových prostor – Nehtové
studio v Mezirolí, č.p. 49 a neschvaluje prominutí nájemného za měsíce: leden, únor a březen 2021.
b) bere na vědomí předloženou žádost ******** o prominutí nájemného nebytových prostor – kadeřnictví
a kosmetika v DPS, Nádražní 254, Nová Role a neschvaluje prominutí nájemného za měsíce: říjen +
listopad 2020 a leden + únor 2021 z důvodu s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV2) na území České republiky a v souvislosti s krizovým opatřením Vlády České republiky týkajícím se omezení
provozování služeb.
c) doporučuje pronajímatelům nebytových prostor zažádat o příspěvek státu tzv. Covid nájemné.

Usnesení schváleno 5 hlasy.
56/04 - Finanční záležitosti
RMě/23/2/2021
Dotace FK - kamera

RMě schvaluje:
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =26 000,-- pro žadatele Fotbalový klub Nová Role,
z. s., IČO 26588960 na pořízení kamerového systému k zajištění ochrany majetku ve sportovním
areálu. Dotace byla ve schválené částce přislíbena na 15. ZMě v roce 2020.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 2/2021 na pořízení
kamerového systému k zajištění ochrany majetku ve sportovním areálu s Fotbalovým klubem Nová
Role, z. s., IČO 26588960.

Usnesení schváleno 5 hlasy.
56/05 - Školské záležitosti

RMě/24/2/2021
ZŠ – Revokace a znovuschválení účetní závěrky, HV a jeho rozdělení za rok 2019
RMě:
a) revokuje své usnesení 35/05-4) ze dne 23.3.2020.
b) schvaluje na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, § 4 odst. 8
písm. w) své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČO 70939454 předloženou účetní závěrku za rok 2019 v rozsahu výkazů Výkaz zisku a ztrát,
Rozvaha,
Přílohy
–
doplňující
informace,
fondy,
Hlavní
kniha,
Inventarizační
zpráva.
c) schvaluje své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, IČO 70939454
zlepšený hospodářský výsledek za rok 2019 v celkové výši Kč =122 730,46.
d) schvaluje své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, IČO 70939454
rozdělení hospodářského výsledku ve výši Kč =122 730,46 a to takto:
do rezervního fondu Kč =122 730,46.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

56/05 - Školské záležitosti
RMě/25/2/2021
ZŠ - žádost o dotaci modernizace učeben
RMě:
a) bere na vědomí informaci společnosti ABRI s. r. o. o možnosti čerpání dotace na modernizaci
učeben ZŠ od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
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b) ukládá ředitelce ZŠ NR, p. o. předložit OSA MěÚ požadavky na rozsah poptávkového řízení na
modernizaci učeben.
c) ukládá OSA zajistit poptávkové řízení dle požadavků ZŠ NR, p. o. na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby na realizaci projektu „ZŠ Nová Role – modernizace učeben“.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

56/06 - Zakázky města
RMě/26/2/2021
PD na rekonstrukci domu hasičů Chodovská 264, Nová Role
RMě:
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení veřejné zakázky na vyhotovení „PD – rekonstrukce domu
hasičů, Chodovská 264, Nová Role“.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem “Petrem Holanem, IČO 43330321, DIČ
neplátce DPH“, s nabídkovou cenou =139 000,- Kč.
c) ukládá starostce uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

56/06 - Zakázky města
RMě/27/2/2021
STAVEBNÍ ÚPRAVY CENTRA MĚSTA NOVÁ ROLE prostranství před budovou č. p. 236 - zadání PD
ve stupni DPS
RMě
a) souhlasí se zadáním požadavků na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DPS (dokumentace
pro provedení stavby) dle přiložené „Technické zprávy stavební části“.
b) ukládá OSA zajistit výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace dle schváleného
specifikovaného zadání z projednané technické zprávy s možností dvou konzultací před samotným
dokončením projektové dokumentace.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

56/07 - Různé
RMě/28/2/2021
Změna zapisovatele Povodňové komise
RMě jmenuje jako zapisovatele Povodňové komise města Nová Role Lubomíra Doležala, DiS. – OLH,
úředníka MěÚ Nová Role.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

56/07 - Různé
RMě/29/2/2021
Změna organizačního řádu od 1. 3. 2021
RMě schvaluje změnu Organizačního řádu Městského úřadu Nová Role s platností od 1. 3. 2021 dle
předloženého návrhu zejména Článek IV. Organizace a řízení městského úřadu bod 5. Úřední hodiny pro
veřejnost, zajištění styku s veřejností mimo Úřední hodiny.

Usnesení schváleno 5 hlasy.

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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