USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 30. zasedání konaného dne 10. 2. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 30/03 – 1)
Záměr na nájem pozemku p. č. 1711/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
žádost ********, o pronájem pozemku v majetku města, p. p. č. 1711/1, v katastrální území
Nová Role, o výměře 15 m2, v lokalitě u rybníka a
•

schvaluje
zveřejnit záměr města na nájem pozemku p.č. 1711/1, v katastrálním území Nová Role, o
výměře 15 m2.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/03 – 2)

Pravidla pro pronájem prostor Kulturního domu v Nové Roli
RMě
• bere na vědomí
předložená Pravidla pro pronájem prostor Kulturního domu v Nové Roli a
•

ukládá EO MěÚ
předložit cenovou kalkulaci sazby za pronájem Kulturního domu.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/03 – 3)

Prodeje bytů
RMě
• doporučuje ZMě schválit
prodeje těchto bytů z majetku města:
- bytu č. 22 v Nádražní čp. 280 v Nové Roli na základě obdržení 2 uzavřených obálek
s nabídkami, které budou předloženy k otevření a projednání prodeje na 11. zasedání ZMě
v souladu s příslušnými pravidly města;
- bytu č. 17 v Nádražní čp. 280 v Nové Roli na základě obdržení 3 uzavřených obálek
s nabídkami, které budou předloženy k otevření a projednání prodeje na 11. zasedání ZMě
v souladu s příslušnými pravidly města;
- bytu č. 8 v Nádržní čp. 288 v Nové Roli nájemcům tohoto bytu s tím, že bude nejprve uzavřena
smlouva o budoucí smlouvě o prodeji bytu za účelem čerpání úvěru na koupi;
- bytu č. 22 v Nádržní čp. 288 v Nové Roli nájemkyni tohoto bytu s tím, že bude nejprve
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o prodeji bytu za účelem čerpání úvěru na koupi.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 30/03 – 4)
Záměr obce prodeje nebytového objektu bývalého výměníku tepla
RMě
• ukládá OSA MěÚ
zveřejnit záměr obce prodeje nebytového objektu bývalého výměníku tepla (v současnosti bez
funkčního využití) – stavba technického vybavení s pozemkem - p.č.st. 225 v k.ú. Božičany, obec
Božičany. Ke zveřejnění záměru obálkovou metodou bude zajištěno ocenění objektu s pozemkem
cenou obvyklou na základě znaleckého posudku.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/03 – 5)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – p. p. č. 1156/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013341/VB/001, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě
pověření (plné moci) ze dne 28.1.2019 společností SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň, IČO
25229397. Jedná se o umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p.
č. 1156/1 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000
Sb., energetický zákon.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/03 – 6)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – p. p. č. 78/4 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.
IV-12-0015541/VB/1, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, IČO 24729035, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 23.4.2019 Zdeňkem
Netopilíkem, projektantem společnosti Václav Vaidiš – Elektromontáže s.r.o. Jedná se o umístění,
zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 78/4 v k. ú. Nová Role, obec
Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/03 - 7

Prodej části pozemku p. č. 1229/4 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě žádosti ******** zveřejnit záměr obce a
•

doporučuje ZMě
schválit
prodej
části
pozemku
p. č. 1229/4 odděleného geometrickým plánem č. 1326-14/2020 jako díl „a“ výměře 92 m2, v k.
ú. Nová Role, obec Nová Role, v souladu s čl. V odst. 1) Pravidel prodeje nemovitého majetku
města Nová Role. Požadovaný pozemek sousedí s pozemkem žadatele. Cena pro prodej
uvedených pozemků je navržena na =480,- Kč včetně 21 % DPH za m2.
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•

hlasování
4 pro, 1 se zdržel
Usn.č. 30/04 – 1)

Vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 1/2020
RMě
• schvaluje
vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 1/2020.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/04 – 2)

Zveřejnění návrhu rozpočtu na rok 2020
RMě
• doporučuje ZMě projednat a schválit
předložený finanční plán návrhu rozpočtu města Nová Role na rok 2020 v předloženém znění
Rozpočet města Nová Role pro rok 2020 jako schodkový, krytí schodku je zajištěno
finančními prostředky z minulých let:
a) příjmy Kč =81 383 300,-- z toho avizovaný příspěvek na výkon st. právy Kč =2 310 300 tis.
výdaje Kč =121 559 858,99 z toho běžné výdaje Kč =72 559 858,99
kapitálové výdaje Kč =49 000 000,-schodek Kč =40 176 558,99
financování Kč =40 176 558,99
b) celkový závazek úvěru ČSOB a. s. k 1. 1. 2020 činí Kč =16 216 262,79; splátka úvěru Kč
=2 843 880,-- v rámci kapitoly financování rozpočtu;
c) závazné ukazatele rozpočtu v členění na odvětvové paragrafy dle rozpočtové skladby;
d) závazné ukazatele přílohy č. 1 Plán tvorby a použití peněžního fondu města dle statutu – Fond oprav
a rozvoje tepleného hospodářství města, Plán nákladů a výnosů vedlejší hospodářské činnosti města
Lesní správa města – plánovaný zisk Kč 255 tis;
e) závazné ukazatele přílohy č. 2 Plán investičních akcí města v celkovém finančnímu objemu Kč
=49 000 000,--; z toho:
- poskytnuté investiční transfery MŠ Cestička NR, p. o. Kč =398 000,-- poskytnuté investiční transfery sportovní z. s. Kč= 1 626 000,-- poskytnuté investiční transfery zájmové z. s. Kč =200 000,-- v kapitálové rezervě vyčleněna částka Kč =6 065 000,-- na případné nerozpočtované IA;
f) závazné ukazatele přílohy č. 3 Plán významných oprav majetku města a místních komunikací
v celkovém finančním objemu Kč =11 820 000,--;
g) závazné ukazatele finančních plánů na činnost školských příspěvkových organizací města v celkové
částce Kč =7 922 tis. s kladným nebo nulovým hospodářským výsledkem, z toho:
- MŠ Cestička NR, p. o. Kč =1 470 tis.
- MŠ Šikulka NR, p. o. Kč =388 tis.
- ZŠ NR, p. o. Kč =4 554 tis.
- ZUŠ NR, p. o. Kč =590 tis.
- DDM NR, p. o. Kč =920 tis.
h) závazné ukazatele poskytování běžných dotací v objemu Kč =2 390 000,--, z toho:
- o. p. s. v sociální oblasti Kč =700 tis.
- z. s. v oblasti sportu Kč =1 900 tis.
- z. s. v oblasti zájmové činnosti Kč 170 tis.
- z. s. FO, PO v oblasti kultury Kč 220 tis.
- z. s. v oblasti požárního sportu Kč 120 tis.
ch) ukazatel zákonná rezerva dle § 25 a) z. č. 240/2000 Sb. Kč 200 000,-- v běžném rozpočtu;
nespecifikovaná běžná rezerva Kč =3 239 858,99.
i) předložený
Střednědobý
výhled
rozpočtu
města
Nová
Role
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na období dvou let, tj. roky 2021 a 2022 v souhrnných
o očekávaných příjmech a výdajích včetně dlouhodobých závazků
a. s. na páteřní komunikaci v části obce Mezirolí.
•

základních údajích
– úvěru u ČSOB

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/04 - 3

„Rekonstrukce pódia v areálu TJ u Novorolského rybníka“
RMě
• doporučuje ZMě schválit
a) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši Kč =500 000,-- pro žadatele Tělovýchovná
jednota Nová Role, z. s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO 47696001 na akci
„Rekonstrukce pódia v areálu TJ u Novorolského rybníka“.
b)
uzavření
Veřejnoprávní
smlouvy
o
poskytnutí
investiční
účelové
dotace
č. 1/2020 na rekonstrukci pódia v areálu TJ u Novorolského rybníka ve výši Kč=500 000,-s Tělovýchovnou jednotou Nová Role, z. s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO 47696001.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/04 – 4)

„Oprava střechy administrativní budovy“ – TJ NR, z. s.
RMě
• doporučuje ZMě schválit
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =400 000,-- pro žadatele Tělovýchovná
jednota Nová Role, z. s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO 47696001 na akci „Oprava
střechy administrativní budovy“.
b)
uzavření
Veřejnoprávní
smlouvy
o
poskytnutí
neinvestiční
účelové
dotace
č. 2/2020 na opravu střechy administrativní budovy ve výši Kč=400 000,-- s Tělovýchovnou
jednotou Nová Role, z. s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO 47696001.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/04 – 5)

„Regenerace travnatého povrchu fotbalových hřišť a 2 ks branek“
RMě
• doporučuje ZMě schválit
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =270 000,-- pro žadatele Fotbalový klub
Nová Role, z. s., Chodovská 232E, 362 25 Nová Role, IČO 26588960 na akci „Regenerace
travnatého povrchu fotbalových hřišť a 2 ks branek“.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace č. 3/2020 na
regeneraci travnatého povrchu fotbalových hřišť a 2 ks branek s Fotbalovým klubem Nová Role,
z. s., Chodovská 232E, 362 25 Nová Role, IČO 26588960.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 30/04 – 6)
„Projektová dokumentace na výstavbu budovy skladu a kanceláře, která nahradí zastaralé
mobilní buňky“
RMě
• doporučuje ZMě schválit
a) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši Kč =126 000,-- pro žadatele Fotbalový klub Nová
Role, z. s., Chodovská 232E, 362 25 Nová Role, IČO 26588960 na akci „Projektová dokumentace
na výstavbu budovy skladu a kanceláře, která nahradí zastaralé mobilní buňky“.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace č. 4/2020 na
projektovou dokumentaci na výstavbu budovy skladu a kanceláře, která nahradí zastaralé
mobilní buňky s Fotbalovým klubem Nová Role, z. s., Chodovská 232E, 362 25 Nová Role, IČO
26588960.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/04 - 7)

„Rekonstrukce 3. antukových kurtů – povrch komplet“
RMě
• doporučuje ZMě schválit
a) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši Kč =1 000 000,-- pro žadatele Tenisový klub
Nová Role, z. s., Chodovská 338, 362 25 Nová Role, IČO 26625555 na akci „Rekonstrukce 3.
antukových kurtů – povrch komplet“.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace č. 5/2020 na
rekonstrukci 3. antukových kurtů – povrch komplet s Tenisovým klubem Nová Role, z. s.,
Chodovská 338, 362 25 Nová Role, IČO 26625555.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 30/04 - 8)
„Nová požární stříkačka pro mládež“
RMě
• doporučuje ZMě schválit
a) poskytnutí investiční účelové dotace ve výši Kč =200 000,-- pro žadatele SDH Nová Role, z.
s., Chodovská 264, 362 25 Nová Role, IČ: 47697199 na akci „Nová požární stříkačka pro
mládež“.
b) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí investiční účelové dotace č. 6/2020 na novou
požární stříkačku pro mládež s SDH Nová Role, z.s., Chodovská 264, 362 25 Nová Role, IČO
47697199.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/04 - 9)

„Úhrada provozních nákladů v hale TJ při trénincích sportovních spolků (Tenisový klub Nová
Role, Fotbalový klub Nová Role a Tělovýchovná jednota Nová Role)
RMě
• doporučuje ZMě schválit
a) poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši Kč =200 000,-- pro žadatele Tělovýchovná
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jednota Nová Role, z. s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO 47696001 na akci „Úhrada
provozních nákladů v hale TJ při trénincích sportovních spolků (Tenisový klub Nová Role,
Fotbalový klub Nová Role a Tělovýchovná jednota Nová Role) a dále bude dotace použita jako
příspěvek na náklady úhrad hodin pro veřejnost nad sumu nákladů Kč =400,-- za hodinu, vše
v průběhu roku 2020. V případě, že na tento účel nebude vyčerpána celá částka dotace,
Tělovýchovná jednota Nová Role použije zbylou částku na opravy poškození multifunkčního
hřiště s umělým povrchem“. Tělovýchovná jednota Nová Role, z. s. k 30. 9. 2020 předloží
kalkulaci skutečných nákladů za 1 hodinu za období leden až září 2020 přepočtených na jednu
odcvičenou hodinu.
b)
uzavření
Veřejnoprávní
smlouvy
o
poskytnutí
neinvestiční
účelové
dotace
č. 7/2020 s Tělovýchovnou jednotou Nová Role, z. s., Chodovská 128, 362 25 Nová Role, IČO
47696001 na Úhradu provozních nákladů v hale TJ při trénincích sportovních spolků (Tenisový
klub Nová Role, Fotbalový klub Nová Role a Tělovýchovná jednota Nová Role) a dále bude
dotace použita jako příspěvek na náklady úhrad hodin pro veřejnost nad sumu nákladů Kč
=400,-- za hodinu, vše v průběhu roku 2020. V případě, že na tento účel nebude vyčerpána celá
částka dotace, Tělovýchovná jednota Nová Role použije zbylou částku na opravy poškození
multifunkčního hřiště s umělým povrchem.
Poskytnutí dotací a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv bude projednáváno v ZMě po
schválení rozpočtu na rok 2020.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/04 - 10)

Rozpočtové opatření č. 1/2020
RMě
• doporučuje ZMě po schválení rozpočtu schválit
rozpočtové opatření č. 1/2020 na částku Kč =245,-Zvyšují se běžné výdaje § 6402 – vratka vyúčtované dotace z roku 2019
Snižuje se financování položka 8115
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/04 - 11)

Přijetí věcných sponzorských darů na Ples města v Nové Roli
RMě
• schvaluje
přijetí věcných sponzorských darů za celkovou hodnotu v Kč= 4 000,- na organizaci 8.
Reprezentačního plesu města konaného dne 25. 1. 2020 od:
- MTV Group s. r. o., Mezirolí 184, 362 25 Nová Role, IČO 26410958, DIČ CZ26410958.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/05 - 1)

Plánovaná investice města – oprava hráze a zvýšení kvality a zadržování vody Novorolského
rybníka
RMě
• bere na vědomí
předložené informace OSA MěÚ k možnostem čerpání dotací na plánovanou investici města
opravy hráze a zvýšení kvality a zadržování vody Novorolského rybníka.

6

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/05 - 2)

Stavební úpravy v kanceláři MěÚ
RMě
• ukládá
stavební úpravy v nynější kanceláři místostarosty města, která bude upravena pro asistentku
starostky města a
•

schvaluje
stavební a bourací práce

•

schvaluje
nákup kancelářského nábytku

•

schvaluje
výměnu nové podlahové krytiny ve vstupní místnosti ke starostce

•

schvaluje
objednání a realizaci výše uvedených nákupů a prací až po schválení rozpočtu na rok 2020.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 30/05 - 3)
Multifunkční sportovně relaxační park na p. č. 1049/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
výsledky poptávkového řízení pro výběr zpracovatele projektové dokumentace na vytvoření
multifunkčního sportovně relaxačního parku na parc.č. 1049/1 v k.ú. Nová Role, v podobě dvou
vstupních studií a závěry z jejich veřejného projednání, konaného dne 6.1.2020, a na základě
těchto podkladů.
•

schvaluje
pořízení kompletní projektové dokumentace na řešení daného prostoru a uzavření smlouvy o
dílo, včetně kompletního inženýringu se skupinou U/U Studio – Zborovská 619/49, Malá
Strana, 150 00 Praha-Smíchov, zastoupené Ing.arch. et ing. Jiřím Kotalem – Kolinec 2, 341 42
Kolinec, IČ: 0328 8803, a zároveň

•

▪

stanovuje
výši finančních nákladů na pořízení projektové dokumentace na celkovou částku max.
=1 000 000,- Kč vč. DPH a zároveň stanovuje funkční náplň a rozsah projektové dokumentace
takto:
Dopracování a úprava úvodní studie
Úvodní studie ve své finální podobě přesně vymezuje způsob využití daného území a přináší
konkrétní řešení jednotlivých funkčních náplní, čímž slouží jako jasný podklad pro zpracování dalších
stupňů projektové dokumentace.
Úvodní studie ve své finální podobě bude obsahovat následující:
o 1x celkový popis návrhu – filozofie návrhu + zákl. technické informace (souhrn)
- obsaženo v již zpracované vstupní studii
1x celková situace areálu - vazby mezi jednotlivými funkčními náplněmi + vazby na okolí
- obsaženo v již zpracované vstupní studii – zapracovat jednotlivé úpravy do celk
o Detailní řešení dopravní obslužnosti (parkování) a komunikačních tras v areálu
= 1x situace + popis
- nutno upravit: snížit počet parkovacích míst=zmenšit parkovací plochu, parkovací plochu více
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včlenit do celkového areálu, zkoordinovat dopravní napojení s projektem obchvatu
Detailní řešení pumptrackové dráhy vč. spojení s bowlem = 1x půdorys dráhy, 1x popis
technického řešení, 2-3 referenční řezy, 1x 3D pohled
- k dopracování
o Detailní řešení skateové dráhy = 1x půdorys dráhy, 1x popis technického řešení, 2-3 referenční
řezy, 1x 3D pohled
- k dopracování
o Detailní řešení městského parkouru – samostatné umístění, bez přímého spojení se skateovou
dráhou = 1x půdorys, 1x popis technického řešení, 1-2 referenční řezy, 1x 3D pohled
- změna umístění oproti vstupní studii, k dopracování
o Detailní řešení in-line dráhy
= 1x půdorys, 1x popis technického řešení, 1x řez skladbou vozovky
- k dopracování: začlenit do areálu stávající porost na severu a dráhu tímto prodloužit + připravit
možnost napojení nové asf. cesty ke koupališti
o Detailní řešení pobytových schodů
= 1x půdorys, 1x technický popis, 1x 2D pohled, 1x referenční řez
- k dopracování: bez vestavěného sociálního zázemí, schody řešit jako sestavu betonových
prefabrikovaných dílů, ke konstrukci využít stávající val fotbalového hřiště.
o Plán veřejného osvětlení = 1x samostatná situace areálu, 1x popis vč. výběru konkrétních
svítidel
- k dopracování
Návrh a plán umístění městského mobiliáře = 1x samostatná situace areálu, 1x popis vč. výběru
konkrétních kusů (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, apod.)
- k dopracování
o Návrh a plán vegetačních úprav (zahradní, sadové a parkové úpravy)
= 1x samostatná situace areálu, 1x popis (prořezy náletové zeleně, využití stávajících stromů,
výsadba nových stromů apod
- k dopracování: rozšířit relaxační část parku směrem na „psí louku“ a využít stávající porost
vzrostlých stromů v severní části areálu, kde bude no
vě umístěna parková (relaxační) část = mlatové cesty, posezení mezi stromy, vodní plochy atd.¨
Návrh využití, příp. způsobu likvidace dešťových vod = 1x technický popis + případně doplňující
výkres
- k dopracování: návrh a umístění dvou a více menších retenčních nádrží ve formě jezírek
s přepadem do stávající strouhy do Novorolského rybníka. Zachytávání vod z funkčních ploch areálu,
parkovací plochy a plánovaného obchvatu – přes lapač ropných látek. Prověřit možnost využití
dotačního programu podporujícího zadržování vody v krajině.
o 5x prezentační vizualizace návrhu
- upravit tak, aby byl zobrazený stav areálu po úpravách a dopracování studie,
včetně vymodelovaných konkrétních tvarů jednotlivých drah – slouží k seznámení veřejnosti s
finální podobou záměru
▪ Ze záměru se vypouští umístění a realizace nového veřejného sociálního zázemí – bude využito
stávající vybavení u fotbalového hřiště, které bude případně upraveno.
▪ Do záměru se nezahrne umístění a realizace lezecké stěny pro bouldering.
▪ Ze záměru se vypouští umístění a realizace kavárny či jiného občerstvení + umístění a realizace
pobytových teras.
Bude předáno 2x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.
Jednostupňová projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a realizaci
stavby - dle vyhl. č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb Jednostupňová PD slouží pro potřeby
projednání záměru s dotčenými orgány a získání potřebných povolení na příslušném stavebním úřadě a
zároveň pro samotnou realizaci stavby. Její obsah je jasně daný vyhláškou; obsahuje převážně technické
stavební výkresy:
o Průvodní zpráva
o Souhrnná technická zpráva
o Situační výkresy
 Situace širších vztahů
 Katastrální situace
 Koordinační situace
o D.1 Dokumentace stavebních objektů  D1.1 Architektonicko-stavební řešení
o
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D1.2 Stavebně konstrukční řešení
D1.3 Požárně bezpečnostní řešení
D1.4 Technika prostředí staveb

Položkový rozpočet
o Rozdělit zvlášť na jednotlivé funkční plochy:
▪ Parkoviště
▪ Pumptrack
▪ Bowl
▪ Skatepark
▪ Parkour
▪ In-line dráha
▪ Pobytové schody
▪ Vegetační úpravy = park + retenční nádrže
▪ Vnitřní zpevněné plochy
▪ Veřejné osvětlení celkového areálu
▪ Vybavení celkového areálu městským mobiliářem
o Dokladová část
 Závazná stanoviska, příp. rozhodnutí dotčených orgánů
 Vyjádření a stanoviska vlastníků a správců sítí dopr. a tech. infrastruktury
Bude předáno 7x v tištěné podobě a 1x v elektronické podobě.


•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/06 - 1)

Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 27. 1. 2020
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 27. 1. 2020.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/06 - 2)

Muzikál Sestra v akci
RMě
• schvaluje
nákup vstupenek z rozpočtu města § 3399 kulturní záležitosti města na muzikál Sestra v akci
konaný v sobotu dne 4. 4. 2020 v hudebním divadle Karlín v Praze od 15 hod. v ceně Kč 31
050,- (45 osob x 690,- Kč). Zakoupené vstupenky budou přeprodávány zájemcům o tento zájezd
v plné výši a budou tvořit příjem města.
•

schvaluje
uhrazení autobusové dopravy na tento zájezd v částce Kč= 11 400,- z rozpočtu města.

•

pověřuje
starostku města Jitku Pokornou organizací této akce (přímá účast při akci v divadle včetně cesty
autobusem, dozor nad účastníky zájezdu atd., vstupenka do divadla bude hrazena z rozpočtu
města § 6112).

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 30/06 - 3)
Informace o doručené petici na řešení hlučnosti z továrního komplexu
RMě
• bere na vědomí
informaci o doručené petici z 29. 1. 2020 od občanů z Tovární ulice v Nové Roli na řešení
hlučnosti z továrního komplexu. Petice nesplňuje zákonné náležitosti, nebude nadále vyřizována
jako petice.
•

ukládá OSA MěÚ
předložit nezávislé výsledky z měření hluku v okolí průmyslové zóny.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/06 - 4)

Plán hudební produkce festivalu Novorolská Valcha 2020
RMě
• bere na vědomí
plán hudební produkce festivalu Novorolská Valcha 2020 a
•

schvaluje
objednání interpretů po schválení rozpočtu města na rok 2020.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 30/06 - 5)

Plán hudební produkce festivalu Novorolská Valcha 2020
RMě
• ukládá tajemnici MěÚ
předložit pojistné smlouvy na majetek města společnosti RESPECT, a. s. k nezávaznému
posouzení dostatečnosti a kvality stávajícího pojištění majetku města a jeho ceny. Zpracovaný
audit bude poskytnut společností zdarma.
•

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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