USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 22. zasedání konaného dne 7. 10. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 22/03 – 1)
Záměr obce na pacht pozemku p. č. st. 1/2 v k. ú. Mezirolí
RMě
• schvaluje
zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p. č. st. 1/2 v k.ú. Mezitolí, obec Nová Role o výměře
458 m2. RMě doporučuje informovat o záměru pachtu OV Mezirolí.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/03 – 2)

Prodej pozemku p. č. 148/49 v k. ú. Mezirolí
RMě
• ukládá OSA
OSA MěÚ Nová Role na základě předložených žádostí ******** zveřejnit záměr obce a
•

doporučuje ZMě schválit
prodej pozemku p. č. 148/49, o výměře 361 m2 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, v souladu s
Úplným zněním pravidel prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových
jednotek v majetku města obálkovou metodou. Minimální cena pro prodej pozemku je navržena
na 250,- Kč za m2 včetně 21 % DPH. RMě žádá vyjádření OV Mezirolí.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/03 – 3)

Pozemek p. č. 133/6 v k. ú. Jimlíkov
RMě
• konstatuje
na základě předložené žádosti ********, že není záměrem města schválit prodej pozemku p. č.
133/6, o výměře 2 093 m2 v k. ú. Jimlíkov, obec Nová Role.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/03 – 4)

Směna bytu v DPS
RMě
• schvaluje
směnu nájemního bytu č. 35 (1+1) v Nádražní ulici čp. 254 (DPS) v Nové Roli za byt č. 2 (2+1)
tamtéž, ********.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 22/03 – 5)
Přidělení bytu v DPS
RMě
• schvaluje
přidělení nájemního bytu č. 35 v Nádražní ulici čp. 254 (DPS) v Nové Roli ********.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/03 – 6)

Oprava písařské chyby – Smlouva o zřízení věcného břemene – pozemek p. č. 988 v k. ú.
Mezirolí
RMě
• revokuje
své usnesení č. 50. RMě č. 50/07 – 2) ze dne 14.9.2016 - oprava písařské chyby chybným
uvedením celkové částky jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene ve Smlouvě o zřízení
věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0010645/VB2 a
schvaluje následující správné znění usnesení rady města:
RMě schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0010645/VB2, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě písemně udělené plné moci subjektem Václav
Vaidiš – Elektromontáže s.r.o., Botanická 276, 362 63 Dalovice, IČ 26382300. Jedná se o
umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 988 v k. ú. Mezirolí,
obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši Kč =1 000,-- včetně DPH
dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/03 – 7)

Smlouva o zřízení věcného břemene – p.p.č. 1087, 1556/1 a 1106/2 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch společnosti
SWISS
–
FORM
a.s.,
Nerudova
369,
Nejdek,
IČ 00518832 zastoupené předsedou představenstva Josefem Meierem a členem představenstva
Ing. Igorem Blažkem. Jedná se o umístění, zřízení a provozování inženýrské sítě vedení
vysokého
napětí,
která
vede
po
služebných
pozemcích
parc.
č. 1087, 1556/1 a 1106/2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, v majetku města Nová Role.
Smlouva bude uzavřena podle § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši Kč
=11 160,-- + DPH dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/04 – 1)

Vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 4/2019
RMě
• schvaluje
vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 4/2019.
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•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/04 – 2)

Protidrogový vlak
RMě
• neschvaluje
objednání Revolution train – revoluční primární protidrogová prevence na jeden den do Nové
Role v hodnotě Kč =108 000,--/den.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/04 – 3)

Neinvestiční finanční příspěvek – Oldies Beach Parts a Novorolskej Vyprošťovák 2019
RMě
• schvaluje
poskytnutí
neinvestičního
finančního
příspěvku
(dotace)
ve
výši
Kč =13 000,-- pro ******** jako příspěvek na pořádaný hudební festival regionálních kapel ve
stylu rock metal pod názvem Novorolskej Vyprošťovák 2019 konaný dne 31. 8. 2019 v Nové Roli
v areálu restaurace Karibu dle předložené žádosti a vyúčtování.
RMě schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle vzoru v
Pravidlech.
•

schvaluje
poskytnutí
neinvestičního
finančního
příspěvku
(dotace)
ve
výši
Kč = 20 000,-- pro ******** jako příspěvek na pořádané Oldies Beach Parts 20. 7. a 17. 8.
2019 na pláži u rybníka v Nové Roli dle předložené žádosti a vyúčtování.
RMě schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města dle vzoru v
Pravidlech.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/04 – 4)

Rozpočtová opatření č. 29 a 30/2019
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2019 na částku Kč =7 595,-Obdržená neinvestiční dotace došetření objektů pro přípravu sčítání lidu a domů v roce 2021.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4111, ÚZ 98018 – neinvestiční přijaté transfery ze SR
Zvyšují se běžné výdaje, § 6171, ÚZ 98018 – vnitřní správa úřad (platy za přesčas)
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/2019 na částku Kč =1 044 863,-Obdržený neinvestiční průtokový transfer pro ZŠ NR, p. o.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116, ÚZ 33063 – ostatní neinvestiční transfery ze SR
Zvyšují se běžné výdaje, § 3113, ÚZ 33063 – ZŠ převod transferu

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 22/05 – 1)
Projekt „Stavební úpravy budovy Základní školy Nová Role“
RMě
• souhlasí
s přihlášením své příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ:
70939454, Školní 232, 362 25 Nová Role, do Strategického rámce zpracovaného v rámci
projektu MAP Karlovarsko II s projektem pod názvem „Stavební úpravy budovy Základní školy
Nová Role“. O případné finanční spoluúčasti na výše uvedené investiční akci rozhodne
Zastupitelstvo města.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/05 – 2)

Změna odpisového plánu na rok 2019 – ZUŠ Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ 06134238 změnu odpisového plánu na rok 2019 z Kč
=44 000,-- na Kč =45 000,--.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/05 – 3)

Protokoly o provedených finančních kontrolách za rok 2018 – ZUŠ Nová Role, ZŠ Nová Role, MŠ
Cestička, MŠ Šikulka, DDM
RMě
• bere na vědomí
předložené protokoly o provedených finančních kontrolách za rok 2018 v Základní umělecké
škole Nová Role, příspěvková organizace, Základní škole Nová Role, příspěvková organizace,
Mateřské škole Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Mateřská škola Šikulka Nová Role,
příspěvková organizace a Domě dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/06 – 1)

Výjimka pro zadání VZ malého rozsahu – „Investiční akce MEZIROLÍ – oprava komunikace
rekreační oblast Děpoltovice“
RMě
• potvrzuje
v souladu s rozhodnutím ZMě pod usn. č. 8/04-1) a s odkazem na podrobné odůvodnění
příslušného návrhu OSA MěÚ ze dne 3.9.2019 předloženého k projednání ZMě, užití výjimky pro
zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle vnitřní směrnice města pro zadávání veřejných
zakázek ze dne 19.8.2019. RMě potvrzuje využití výjimky dle ustanovení bodu 1. oddílu D.
směrnice, a to pro zadání zakázky – „Investiční akce MEZIROLÍ – oprava komunikace rekreační
oblast Děpoltovice“.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 22/06 – 2)
Výzva na zadání zakázky malého rozsahu na realizaci zateplení bytového domu U Plynárny 310,
Nová Role
RMě
• schvaluje
zveřejnění výzvy na zadání zakázky malého rozsahu na realizaci zateplení bytového domu U
Plynárny čp. 310 v Nové Roli ve znění, jak byla předložena s tím, že komisi pro otevírání obálek
ustanoví starostka města.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/06 – 3)

Oplocení areálu hasičů v Nové Roli – navýšení ceny realizace zakázky
RMě
• schvaluje
navýšení ceny realizace zakázky oplocení areálu hasičů v Nové Roli Chodovská 264 o Kč
=66 253,-- s DPH (původně schváleno Kč 200 tis.) realizované společností Pletiva Dobrý a
Urbánek s. r. o., Ledce č. p., 330 14 Ledce, IČ 01771426 dle doplněné nabídky z 19. 7. 2019 č.
201912161.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/07 – 1)

Zápis z jednání Komise školství, kultury a sport ze dne 28.8.2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise školství, kultury a sportu ze dne 28. 8. 2019.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/07 – 2)

Zápis z jednání Komise pro mládež a seniory ze dne 16.9.2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro mládež a seniory ze dne 16. 9. 2019.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/08 – 1)

Termíny obřadů uzavření manželství v roce 2020
RMě
• schvaluje
termíny obřadů uzavření manželství pro rok 2020 takto:
25. ledna, 22. února, 21. března, 25. dubna, 23. května, 27. června, 25. července, 22. srpna,
26. září, 24. října, 21. listopadu, 19. prosince.

5

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/08 – 2)

Termíny vítání občánků v roce 2020
RMě
• schvaluje
termíny Vítání občánků pro rok 2020 takto:
19. března, 18. června, 17. září, 17. prosince.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 22/08 – 3)

Nabídka prezentace - poznávací omalovánka
RMě
• bere na vědomí
nabídku prezentace firmy BONUS CARD, s. r. o., Smetanova 841, 755 01 Vsetín, IČ 05215251
v projektu POZNÁVACÍ OMALOVÁNKA REGIONU Karlovarsko a
•

nesouhlasí
s objednávkou prezentace.

•

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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