USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 43. zasedání konaného dne 15. 6. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 43/03-1)
Valná hromada – Norobyt s. r. o.
RMě
• jako jediný společník obchodní korporace Norobyt, s.r.o. IČO 26325632, se sídlem Nová Role,
Svobodova 201/2, PSČ 362 25, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
Plzni v oddíle C, vložka 13431 (dále jen „společnost“), v působnosti Valné hromady ve
smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích,
v platném znění, učinila tato rozhodnutí:
•

RMě se seznámila s rozborem hospodaření společnosti, jednotlivými výkazy a dokumenty
nezávislého auditora vystavenými k hospodaření společnosti za rok 2019, které předložil jednatel
společnosti.

•

RMě schvaluje hospodářský výsledek společnosti zisk za rok 2019 v částce Kč =140 513,78.

•

RMě souhlasí s rozdělením zisku společnosti na využití prostředků ve výši Kč =100 513,78 na
opravy majetku města v tepelném hospodářství (výměna dožilých měřičů tepla ve výměníkových
stanicích) a Kč 10 000,-- na kancelářské vybavení.

•

RMě souhlasí s vyplacením mimořádné odměny jednateli společnosti v souladu s článkem IV.,
bod 1b) platné jednatelské smlouvy včetně dodatků v předloženém znění.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/03-2)

Valná hromada – TS Nová Role s. r. o.
RMě
• jako jediný společník obchodní korporace Technická služba Nová Role, s. r. o. IČO
26329883, se sídlem Nová Role, Chodovská 286, PSČ 362 25, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 13433 (dále jen „společnost TSNR, s.r.o.“),
v působnosti Valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c), zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění, učinila tato rozhodnutí:
•

RMě se seznámila s rozborem hospodaření společnosti, jednotlivými výkazy
rok 2019, které předložil jednatel společnosti.

•

RMě schvaluje hospodářský výsledek společnosti ztráta za rok 2019 v částce Kč 366 689,84.
Ztráta bude částečně kryta nerozděleným ziskem z minulých let.

•

RMě souhlasí s vyplacením mimořádné odměny jednateli společnosti v souladu s článkem IV.,
bod 1b) platné jednatelské smlouvy v předloženém znění z prostředků nerozděleného zisku
z minulých let.

•

hlasování
4 pro, 1 nehlasoval

společnosti za
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Usn.č. 43/03-3)
Předkládání účetní závěrky – Norobyt s. r. o. a TS Nová Role s. r. o.
RMě
• jako jediný společník obchodní korporace Norobyt, s. r. o. a Technická služba Nová Role, s. r. o.
v působnosti Valné hromady ukládá městským společnostem předkládat účetní závěrku
za předcházející kalendářní rok nejpozději do 30. dubna.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/04-1)

Zapůjčení městského mobiliáře
RMě
• bere na vědomí
žádost Jiřího Švece – pořadatele festivalu Rock iN Roll v Nové Roli o zapůjčení městského
mobiliáře
•

schvaluje
panu Jiřímu Švecovi pro jeho společnost RiR s. r.o., IČO 04778260, DIČ CZ04778260, sídlo
Školní 69/4, 362 25 Nová Role bezplatné zapůjčení dvou velkých stanů (4x8m) a jednoho
malého stanu (3x3m) na tuto akci, která se koná dne 25. 7. 2020 na pláži u rybníku v Nové Roli.
Převoz a odvoz si zajistí pořadatel sám na vlastní náklady za asistence zaměstnance města Nová
Role Václava Feníka a dále i montáž a demontáž proběhne za dohledu Václava Feníka.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/04-2)

Pronájem části pozemku p. č. 1022/4 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
žádost ********, o pronájem části pozemku p. č. 1022/4 v katastrálním území Nová Role, obec
Nová Role o výměře 100 m2
•

zamítá
zveřejnit záměr města na pronájem části pozemku.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/04-3)

Pronájem pozemku p. p. č. 1100/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
žádost pana Jana Pavlíčka, TH pub s.r.o., Školní 67, 362 25, Nová Role o pronájem pozemku
v majetku města, p. p. č. 1100/1, v k.ú. Nová Role, obec Nová Role o výměře 30 m2 za účelem
využití pozemku jako venkovní předzahrádky „Baru Bernard“ a
•

konstatuje,
že ke zveřejněnému záměru obce od 7. do 23. 5. 2020 k dočasnému pronájmu pozemku p. č.
1100/1 o výměře cca 30 m2 ve Školní ulici č. p. 240 před barem Bernard za účelem využití
pozemku jako předzahrádky nepřišly žádné připomínky
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•

schvaluje
uzavření nájemní smlouvy za obecně platných podmínek města Nová Role na období od 16.6. do
31.10.2020 s podmínkou provozu venkovní předzahrádky maximálně do 22 hodin za cenu
nájemného Kč =4 000,- plochy celkem

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/04-4)

Pronájem pozemků p. p. č. 12/10 a 12/5 v k. ú. Jimlíkov
RMě
• bere na vědomí
žádost ********, o pronájem pozemků v majetku města, p. p. č. 12/10 a 12/5, v katastrální
území Jimlíkov, obec Nová Role o výměře 107 m2 a 52 m2 a
•

konstatuje
že ke zveřejněnému záměru obce od 14. do 30. 5. 2020 k pronájmu pozemků nepřišly žádné
připomínky

•

schvaluje uzavřít
nájemní smlouvu na předmětné pozemky

•

hlasování
1 pro, 2 proti, 2 se zdrželi
Usnesení neschváleno.
Usn.č. 43/04-5)

Přidělení bytu v DPS
RMě
• schvaluje
přidělení volného bytu č. 30 v Nádražní ulici č.p. 254, Nová Role, ******** od 01.07.2020 za
obvyklých podmínek města.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/04-6)

Záměr obce na pronájem volného bytu v Husově ul.
RMě
• ukládá MěÚ zveřejnit
záměr obce na pronájem volného bytu č. 18 v Husově ulici č.p. 71/3 v Nové Roli za obvyklých
podmínek města Nová Role
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 43/04-7)
Souhlas s umístěním NN kabelu v části p. p. č. 1530/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
žádost ********
•

souhlasí
s umístěním NN kabelu v části pozemku p. č. 1530/1 k. ú. Nová Role, po uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodě s umístěním stavby mezi ČEZ Distribuce
a. s. a městem Nová Role.

•

ukládá OSA MěÚ
zaslat ******** souhlasné vyjádření města a zajistit uvedení pozemku do původního stavu.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/04-8)

Prodej pozemku p. č. 76/6 v k. ú. Mezirolí
RMě
v souladu se svým usnesením č. 40/03-2 ze dne 11.5.2020 na základě žádosti ********,
•

ukládá OSA MěÚ Nová Role
zveřejnit záměr obce a

•

doporučuje ZMě schválit
prodej pozemku p. č. 76/6 o výměře 453 m2 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, v souladu s čl.
V odst. 1) Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role. Požadovaný pozemek sousedí
s pozemkem žadatele. Na základě znaleckého posudku č. 3622-42/2020 je cena pozemku pro
prodej navržena na =167 610 Kč včetně DPH.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/04-9)

Platnost usnesení č. 11/03-7 – zrušení usnesení o schválení kupní smlouvy na prodej části p. p.
č. 12/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
námitku ********, proti usnesení ZMě č. 11/03-7 ze dne 12.2.2020, kterým bylo zrušeno
usnesení
č. 8/03-5 ze dne 11. 9. 2019 o schválení uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku
parcelní číslo 12/1, oddělené geometrickým plánem č. 1117-3/2015 jako pozemek parcelní číslo
12/4 o výměře 283 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, v souladu s úplným zněním Pravidel
prodeje nemovitého majetku města Nová Role ve prospěch ********.
•

doporučuje ZMě potvrdit
platnost usnesení 11/03-7) ze dne 12. 2. 2020

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 43/04-10)
Uzavření smlouvy o pronájmu pozemku p. č. 1094/10 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
na základě svého usnesení č. 29/03-4 ze dne 27.1.2020 uzavření smlouvy o pronájmu pozemku
p. č. 1094/10 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role za účelem údržby veřejného prostranství
prováděním sekáním trávy mezi právnickou osobou CONNEXION GROUPE, a.s., Dr. Davida
Bechera 1177/26, 360 01 Karlovy Vary, IČO 46884025, zastoupenou předsedou představenstva
Mgr. Martinem Šretrem jako pronajímatelem a městem Nová Role jako nájemcem, s platností od
1.7.2020. Městem Nová Role jako nájemcem navržena cena nájemného činí =1 Kč/rok plochy
celkem z důvodu provádění údržby (sekání trávy) pozemku pronajímatele. Město jako nájemce
pozemku neponese žádnou odpovědnost za mobiliář na pozemku (hrací prvky apod.)
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/04-11)

Souhlas s výmazem předkupního práva
RMě
• souhlasí
na základě předložené žádosti ********, vlastníka pozemku p. č. 500/12, k. ú. Mezirolí, obec
Nová Role, s výmazem věcného práva předkupního k výše uvedené nemovitosti, zapsaného v
katastru nemovitostí na základě smlouvy o zřízení věcného předkupního práva ze dne
09.11.2007 pod číslem řízení V-8242/2007-403, neboť uplynula doba 5 let, na kterou bylo
předkupní právo zřízeno
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/05-1)

Navýšení platby za služby k nájmu v č. p. 239 v Tovární ulici v Nové Roli
RMě
• schvaluje
paušální navýšení platby za služby k nájmu bytové jednotky ve výši Kč =50,-- měsíčně na
bytovou jednotku v č. p. 239 v Tovární ulici v Nové Roli s platností od 1. 7. 2020 za úklid
společných prostor v domě.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/05-2)

Vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 5/2020
RMě
• schvaluje
vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 5/2020
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 43/05-3)
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace - spolky
RMě
• schvaluje
- poskytnutí dotace na celoroční činnost organizací v roce 2020 působících v Nové Roli z rozpočtu
města v souladu s Pravidly města takto:
- Český rybářský svaz MO Božičany ve výši Kč
= 26 000,-- Pěvecký sbor Chorea Nova ve výši Kč
= 13 000,-- Balcare ve výši Kč
= 25 000,-- RiR s. r. o. na činnost v BeachCampu ve výši Kč
= 20 000,--

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 14/2020 na celoroční
činnost
s Českým
rybářským
svazem,
z.
s.
MO
Božičany,
Božičany
96,
362 26 Božičany, IČO 18229336.

-

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 15/2020 na celoroční
činnost s Pěveckým sborem Chorea Nova, z. s., K Lávce 282, 362 25 Nová Role, IČO 22725016.

-

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 16/2020 na celoroční
činnost s Balcare, z. s., Mezirolí 26, 362 25 Mezirolí, IČO 05091900.

-

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 17/2020 na celoroční
činnost s RiR, s.r.o., Školní 69, 362 25 Nová Role, IČO 04778260.

•

neschvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace na celoroční činnost dle předložených žádostí spolku Aragonit, z.
s., Farní charitě Karlovy Vary, Dětskému diagnostickému ústavu SVP Karlovy Vary, p. o., Správě
zdravotních
a
sociálních
služeb
Cheb,
p.
o.,
TJ Batesta, z. s., TAJV, neboť dle vnitřních Pravidel města poskytuje město Nová Role dotace jen
spolkům a osobám působícím přímo ve městě.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/05-4)

Poskytnutí zálohy na neinvestiční účelovou dotaci na pořádání hudebního festivalu dne 25. 7.
2020
RMě
• schvaluje
- poskytnutí zálohy na neinvestiční účelovou dotaci na pořádání multižánrového hudebního
festivalu v Nové Roli na pláži u rybníku v sobotu 25. 7. 2020 pod názvem Festival Rock in Roll
zastoupený společností RiR s. r.o., IČO 04778260, DIČ CZ04778260, sídlo Školní 69/4, 362 25
Nová Role. Společnost zastupuje Jiří Švec, nar. 11. 9. 1989, trvale bytem Školní 69, 362 25 Nová
Role. Záloha na dotaci se stanovuje ve výši Kč =50 tis. Celkový rozpočet akce předpokládá
společnost cca Kč =600 tis. Záloha na dotaci bude poskytnuta po uzavření veřejnoprávní
smlouvy se společností RiR s. r. o. zastoupenou panem Jiřím Švecem. Celkové poskytnutí výše
dotace bude následně po vyhodnocení akce schváleno v ZMě.
-

uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí zálohy na neinvestiční účelovou dotaci č. 13/2020
na pořádání multižánrového hudebního festivalu v Nové Roli společností RiR s.r.o., Školní 69/4,
362 25 Nová Role, IČO 04778260, DIČ CZ04778260.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 43/05-5)
Rozpočtová úprava RÚ 1/2020 - § 3421 Využití volného času dětí a mládeže
RMě
• schvaluje
rozpočtovou úpravu RÚ 1/2020 na Kč =10 000,-- v § 3421 Využití volného času dětí a mládeže:
Snižuje se položka 5222 – neinvestiční transfery spolkům.
Zvyšuje se položka 5321 – neinvestiční transfery obcím.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/06-1)

PD – Nová Role – parkoviště u MŠ Rolavská
RMě
• bere na vědomí
novou nabídkovou cenu, po upřesnění požadavků na veřejnou zakázku na vyhotovení
„Projektové
dokumentace
Nová
Role
–
parkoviště
u
MŠ
Rolavská“.
•

schvaluje
uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem “ Ing. Jiřím Oboznenkem, nábřeží Jana
Palacha 1024/26, 350 01 Karlovy Vary, IČO 01978918, s nabídkovou cenou =67 000,- Kč
(neplátce DPH).

•

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

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 43/06-2)
VZ malého rozsahu na zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu Nová Role
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování návrhu změny
č.2 Územního plánu Nová Role.
•

schvaluje
v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče Ing. Arch.
Miroslava Míky se sídlem ul. Franze Kafky 835, 353 01 Mariánské Lázně IČO 10337075, s
nabídkovou cenou =200 000,-Kč bez DPH, cena s DPH činí =242 000,- Kč.

•

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

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 43/06-3)
Předložení nabídek na zpracování územní studie s vizualizací na výstavbu Komunitního centra
v části obce Mezirolí
RMě
• ukládá OSA MěÚ
předložit nejméně tři nabídky na zpracování územní studie s vizualizací na výstavbu Komunitního
centra v části obce Mezirolí na pozemcích p. č. 148/1, 148/3, 148/53 v k. ú. Mezirolí dle návrhu
18. zasedání OV Mezirolí ze dne 18. 5. 2020 včetně řešení výstavby budovy požární zbrojnice,
dvoutřídé mateřské školy a pobočky městské knihovny v souladu s usn. ZMě 13/05-2b).
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/06-4)

PD – osazení dopravní značky B13 Zákaz vjezdu vozidel k pozemku p. č. 78/4 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá OSA MěÚ
zajistit projektovou dokumentaci, její schválení a následné osazení dopravní značky B13 Zákaz
vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 3,5 t před vjezd k pozemku p. č.
78/4 (zahrada) v k. ú. Nová Role, obec Nová Role (prostranství u areálů hasičů).
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/07-1)

Ředitelské volno – ZŠ Nová Role p. o.
RMě
• bere na vědomí
informaci ředitelky své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková
organizace, Školní 232/2, 362 25 Nová Role, IČO 70939454 o ředitelském volnu ve dnech 29. 30. 6. 2020 z organizačních důvodů.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/07-2)

ZUŠ Nová Role p. o. – změna závazných ukazatelů, změna odpisového plánu
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238, změnu závazných ukazatelů na rok 2020,
§3231,
položka
5311
–
celkem
příspěvek
na
provoz
Kč =590 000,-- takto.
- 501 Spotřeba materiálu
Kč 62 tis. (původně Kč 60 tis.) – zvýšení
- 512 Cestovné
Kč 10 tis. (původně Kč 9 tis.) – zvýšení
- 521 Mzdové náklady
Kč 94 tis. (původně Kč 0 tis.) - zvýšení
- 524 Zák. sociální pojištění
Kč 34 tis. (původně Kč 0 tis.) - zvýšení
- 527 Zák. sociální náklady
Kč 10 tis. (původně Kč 8 tis.) – zvýšení
- 551 Odpisy DHM
Kč 43 tis. (původně Kč 46 tis.) - snížení
- 558 Náklady z pořízení DDHM Kč 80 tis. (původně Kč 210 tis.) - snížení
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•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČO 06134238 změnu odpisového plánu na rok 2020 z Kč
=46 245,-- na Kč =43 372,--

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/08-1)

Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 8. 6.2020
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 8. 6. 2020.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/08-2)

Zápis do kroniky města za rok 2019
RMě
• schvaluje
zápis do kroniky města za rok 2019 dle předloženého materiálu a
•

schvaluje
její výtisk a svázání

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 43/08-3)
Mazutová skvrna na pozemku Thun 1794 a. s.
RMě
• bere na vědomí
podanou informaci OSA MěÚ k otázce možné dotace k likvidaci zapáchající mazutové skvrny o
rozměrech cca 10 x 10 m, hlubokou 1,5 metru, medové barvy, která se objevila na pozemku
Thun 1794 a. s. za továrnou (Na Štěkalce) v roce 2018 a její následné odborné posouzení se
Závěrečnou zprávou hodnocení míry rizika staré ekologické zátěže pod ev. č. 2948/2018 od Mgr.
Martina Štěříka a
•

konstatuje,
že nebyl nalezen žádný vhodný dotační titul k její likvidaci. Záležitost byla předána na KÚKK,
odbor životního prostředí a zemědělství, odd. vodního hospodářství a havárií, Ing. Stanislav
Smolík

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 43/08-4)
Výroční zpráva KOS a. s. za rok 2019
RMě
• bere na vědomí
předloženou Výroční zprávu Komunální odpadové společnosti a. s. za rok 2019, jejímž je město
Nová Role akcionářem.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/08-5)

Závory na přejezdech v Nové Roli
RMě
• nedoporučuje
vydání kladného stanoviska k záměru spol. Správa železnic, s.o. zrušit železniční přejezdy a to:
a) v km 11,485 PZS P155 na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky umístěného na
pozemkové parcele č. 1630/6 v katastrálním území Nová Role (705250). Železniční trať se na
přejezdu P155 kříží se silnicí tř. II č. 209, pozemková parcela č.1545/3 a č. 1545/4 v katastrálním
území Nová Role (705250);
b) v km 12,220 PZS P157 na trati Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky umístěného na
pozemkové parcele č. 1630/5 , č. 1128/8 a č.1730 v katastrálním území Nová Role (705250).
Železniční trať se na přejezdu P157 kříží s místní komunikací, pozemková parcela č. 1614/1 a č.
1115/5 v katastrálním území Nová Role (705250), neboť tyto záměry nejsou vzhledem k místním
poměrům v souladu se zájmem města.
•

doporučuje
doplnění závor na obou přejezdech P 155 v km 11,485 a P 157 v km 12,220 trati „Karlovy Vary
dolní nádraží – Potůčky str.hr“.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/08-6)

Zamítnutí žádosti na doplnění dodatkové tabulky – p. p. č. 1650/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• zamítá
žádost ******** a dalších majitelů nemovitostí v rekreační oblasti za Novorolským rybníkem o
doplnění již umístěné značky slepá ulice značkou zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou dopravní
obsluze vjezd povolen, případně vjezd pouze na povolení MÚ Nová Role na komunikaci ležící na
pozemku parcelní číslo 1650/1, k. ú. Nová Role, obec Nová Role, v majetku města.
•

konstatuje,
že není záměrem města omezit obecné užívání komunikace zákazem vjezdu s výjimkou
z tohoto zákazu do uvedené lokality.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 43/08-7)
Stanovisko k požadavku ČRS
RMě
• nedoporučuje
vydání kladného stanoviska k požadavku Českého rybářského svazu,
z. s., místní organizace Božičany č.p.1, 362 26 Božičany, IČO 182 29 336 na náhradu ztráty
nákladů, a to:
- za nerealizované plánované podzimní zarybnění Novorolského rybníka v předpokládané
výši cca =182 000, -Kč,
- za zvýšený úhyn rybí osádky na jaře následného roku (bez vyčíslení),
které nemůže být MO realizováno z důvodu snížení hladiny rybníka v rámci realizace záměru
města Nová Role „Oprava bezpečnostního přelivu Novorolského rybníka“.
•

ukládá OSA MěÚ
informovat ČRS, z. s., místní organizace Božičany o stanovisku společnosti G-servis s. r. o. Praha
v původní zprávě o stavu rybníku s doporučením omezit násadu v rybníku ve prospěch dravých
ryb.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 43/08-9)

Uzavření nájemní smlouvy o krátkodobém pronájmu části pozemku p. č. 25/24 v k. ú. Nová
Role
RMě
• schvaluje
uzavření
nájemní
smlouvy
o
krátkodobém
pronájmu
části
pozemku
p. č. 25/24 o výměře cca 30 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, lokalita u čapího hnízda, na
dobu určitou od 16. 6. 2020 do 15. 7. 2020 dle předloženého zákresu za smluvní cenu Kč =210,- celkem za období a plochu včetně DPH s nájemcem Václav Šimandl, nar.
21. 9. 1983, adresa trvalého pobytu Chodovská 236, Nová Role. Jedná se o pozemek zahrada,
užívaný jako ostatní komunikace – přístupová část k jednotlivým pozemkům - zahradám, před
pozemkem žadatele. Na pozemku bude krátkodobě, max. 30 dnů, uloženo palivové dřevo.
Vzhledem k úkonu krátkodobého pronájmu ve lhůtě 30 dnů nebude v souladu se zákonem o
obcích zveřejněn záměr pronájmu obce.
•

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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