USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 6. zasedání konaného dne 23. 1. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 6/02 – 1)
Záměr obce na pacht pozemku p. č. 37/1 a 37/2 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p. č. 37/1 o výměře 342 m2 v k. ú. Nová Role, obec
Nová Role, lokalita u bývalé zvláštní školy (zahrada) a
•

pověřuje EO MěÚ
k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy.

•

bere na vědomí
zveřejnění záměru obce na částečný pacht pozemku p. č. 37/2 o výměře 126 m2 v k. ú. Nová
Role, obec Nová Role, lokalita u bývalé zvláštní školy (zahrada) a

•

pověřuje EO MěÚ
k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy.

•

stanovuje podmínku,
že – vzhledem k tomu, že se jedná o lokalitu, která není do budoucna určena k využití jako
zahrádkářská kolonie, ale je dlouhodobě zahrnuta mezi oblasti určené pro výstavbu objektů
sloužících k bydlení – pachtovní smlouva se zájemci o pacht bude uzavřena vždy na
dobu určitou jednoho roku s možností případného prodloužení.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 6/02 – 2)

Bytové záležitosti
RMě
• schvaluje
žádost o pronájem jednotky č. 3 v objektu Tovární č. p. 239, Nová Role
•

ukládá správci nemovitosti Norobyt s.r.o.
uzavřít s žadatelkou nájemní smlouvu za obvyklých podmínek města

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 6/03 – 1)
Ples města – sponzorské dary
RMě
• schvaluje
přijetí finančního sponzorského daru na organizaci 7. Reprezentačního plesu města konaného
dne 26. 1. 2019 v Kulturním domě v Nové Roli ve výši:
- Kč =10 000,-- Sedlecký kaolin, a. s. IČ 63509911, Božičany
- Kč =10 000,-- SWISS-FORM a. s., IČ 00518832, Nejdek
- Kč =10 000,- Karlovarská plynárenská s. r. o., IČ 29120951, Jenišov
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•

=5
=5
=5
=3
=2

000,-- ELEKTROSLUŽBY Miroslav Slezák, IČ 44665881, Nová Role
000,-- ŠU-STR s. r. o., IČ 25244833, Cheb
000,- TICHÝ CONSULTING s. r. o., IČ 26337754, Karlovy Vary
000,-- Ing. Martin Kohout, IČ 11612860, Ostrov
000,-- Q-EL PRO s. r. o., IČ 02067919, Nová Role

schvaluje
uzavření smlouvy o obstarání propagace a reklamy na 7. Reprezentačním plesu města Nová Role
konaného dne 26. 1. 2019 pro:
EUROVIA CS, a. s., IČ 45274924 za Kč =5 000,--

•
-

schvaluje
přijetí věcných sponzorských darů na organizaci 7. Plesu města konaného dne 26. 1. 2019:
EAGLE jazykové centrum, Karlovy Vary
STRABAG a. s., IČ 60838744, Praha 5
Bar Bernard, Nová Role
Sedlecký kaolin, a. s., IČ 63509911, Božičany
LESCUS Cetkovice s. r. o., IČ 60732547, Cetkovice
PHARMA J a J s. r. o., IČ 28055373, Nová Role
Jan Becher Karlovarská Becherovka, a. s., IČ 49790765, Karlovy Vary
Story s. r. o. – TV Duha Karlovy Vary, IČ 1287088
GB-COMP v. o. s. Nová Role, IČ 46884319
KOSMETIKA CHARLOTTE, Nová Role
Kadeřnictví Charlota Velebová, Nová Role
Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár
Nehtová modeláž Michaela Ebelová, Chodov
REMA spol. s r. o., Karlovy Vary, IČ 25206087
Dinocommerce s. r. o., IČ 18224253, Karlovy Vary
Jana Bystřická – Cukrárna Nová Role, IČ 04075838
Beauty salon Lily, Karlovy Vary
ALVA IT, s.r.o., IČ 29120705, Sokolov
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 6/03 – 2)
Návrh rozpočtu na rok 2019
RMě
• ukládá EO MěÚ
zveřejnit na úřední desku města návrh rozpočtu na rok 2019 v závazných ukazatelích na
odvětvové paragrafy včetně střednědobých rozpočtových výhledů pro období 2020 – 2021 a
návrhu tvorby a čerpání fondu města pro opravy a obnovu majetku v tepelném hospodářství
města v souladu s § 11 z. č. 250/2000 Sb.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 6/03 – 3)

Protokoly o provedených finančních kontrolách u spolků působících ve městě Nová Role
RMě
• bere na vědomí
předložené protokoly o provedených finančních kontrolách u spolků působících ve městě, které
obdržely dotaci z rozpočtu města, za období roku 2017, a to Fotbalový klub, z.s., Tělovýchovná
jednota Nová Role, z.s., Tenisový klub Nová Role, z.s., Český rybářský svaz, z.s. – místní
organizace Božičany, Pěvecký sbor Chorea Nova, z.s., Balcare, z.s., Jaroslav Vaverka – Oldies
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Beach Party (FO) a RiR, s.r.o.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 6/03 – 4)
Výměna zárubní vstupních bytových dveří – Nádražní 288
RMě
• schvaluje
žádost nájemníků a budoucích vlastníků bytových jednotek domu Nádražní č.p. 291 Nová Role o
výměnu 30 ks zárubní vstupních bytových dveří a dveří do nebytových prostorů domu.
•

schvaluje
jako zhotovitele zakázky firmu Pavel Kiša, IČ 04539184, jehož nabídka byla nájemníky
doporučena jako nejvýhodnější. Prostředky ve výši 435.000,- Kč na realizaci akce budou čerpány
z Fondu bytového domu č. p. 291 a realizace akce proběhne až po schválení rozpočtu města na
rok 2019 zastupitelstvem města.

•

ukládá správci nemovitosti Norobyt s.r.o.
součinnost s nájemníky při realizaci této akce.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 6/03 – 5)
Zamítnutí žádosti
RMě
• bere na vědomí
žádost a dokumentaci doručené na městský úřad ve věci pojistné události a žádost v předložené
podobě zamítá.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 6/04 – 1)
Odměna ředitelce MŠ Cestička Nová Role
RMě
• schvaluje
ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Cestička Nová Role, Rolavská 234, 362 25
Nová Role, IČ 70939837 výplatu mimořádné odměny za rok 2018 v předloženém znění
•

schvaluje
čerpání této částky převodem z Rezervního fondu příspěvkové organizace.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 6/05 – 1)
Posílení stanoviště na tříděný odpad
RMě
• schvaluje
posílení stanoviště na tříděný odpad č. 30 v Tovární ulici u výměníkové stanice o 1ks kontejneru
o objemu 1 100 l na plast a
•

ukládá EO MěÚ,
jakmile to bude možné, zadat TS NR objednávku na rozšíření tohoto stání.

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 6/05 – 2)
Tašky na tříděný odpad
RMě
• schvaluje
poskytnutí sady tašek na tříděný odpad na domácnost nebo nemovitost o objemu 40l/ks zdarma,
pokud budou mít všichni občané domácnosti uhrazen místní poplatek za odpad ve výši Kč 700,-/osoba nebo nemovitost v termínu do 31.3., ostatním občanům za zvýhodněný poplatek Kč 45,-za sadu.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 6/05 – 3)
Využití odpadů z obalů s městem Nová Role
RMě
• schvaluje
žádost společnosti REMA AOS, a.s., IČO 04675151, Antala Staška 510/38, 140 00 Praha 4 – Krč,
o vystavení potvrzení o připravenosti jednat o uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů s městem Nová Role.
•

hlasování
5 pro

Usn.č. 6/06 – 1)
Výkon činnosti odborného lesního hospodáře města Nová Role
RMě
• bere na vědomí
informaci o ukončení činnosti OLH města Nová Role p. Jana Černého z Nejdku ke dni 31. 12.
2018
•

schvaluje
výkon činnosti odborného lesního hospodáře města Nová Role zaměstnancem města panem
Lubomírem Doležalem, DiS. na základě rozhodnutí Magistrátu města Karlovy Vary o udělení
licence ve prospěch jmenovaného
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•

hlasování
5 pro

Usn.č. 6/07 – 1)
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, ve prospěch společnosti Systém NET
Line s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 26365868, zastoupené jednatelem společnosti
Ing. Janem Kropáčkem. Jedná se o umístění a rozvod optického kabelu – zemní vedení ze ŽST
Nová Role do topného kanálu Norobyt, s.r.o. na pozemcích p. č. 1101/5, 1101/6 a 1101/8 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role.
•

schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti, ve prospěch společnosti Systém NET
Line s.r.o., Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov, IČ 26365868, zastoupené jednatelem společnosti
Ing. Janem Kropáčkem. Jedná se o umístění a rozvod optického kabelu – zemní vedení z č. p.
236 do č. p. 235, Chodovská, Nová Role na pozemku p. č. 1026 v k. ú. Nová Role, obec Nová
Role.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 6/07 – 2)

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu – č. IV-12-0011745/VB 1, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 4.5.2016
společností Stav-elektro s.r.o., Vintířovská 1149, 357 35 Chodov, IČ 26355639. Jedná se o
umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 1053/2, k. ú. Nová
Role, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 6/07 – 3)

Zpráva o provozu služebních vozů
RMě
• bere na vědomí
předloženou zprávu odboru správních agend o provozu služebních vozů Škoda Fabia a Škoda
Rapid za rok 2018 a nemá k ní dalších připomínek.

Škoda Fabia:

Za rok 2018 bylo ujeto celkem 8593 km s průměrnou spotřebou 7,95 litrů paliva na 100 km.
Spotřebováno bylo celkem 679,69 litrů paliva Natural 95. Stav počítadla ujetých km služebního vozu
k 31. 12. 2018 činil 206669 km.

Škoda Rapid:

Za rok 2018 bylo ujeto celkem 8837 km s průměrnou spotřebou 6,74 litrů paliva na 100 km.
Spotřebováno bylo celkem 594,85 litrů paliva Natural 95. Stav počítadla ujetých km služebního vozu
k 31. 12. 2018 činil 37560 km.
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•

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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