USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 13. zasedání konaného dne 29. 4. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 13/03 – 1)
Záměr obce na pronájem pozemků p. č. 12/10 a 12/5 v k. ú. Jimlíkov, Nová Role
RMě
• ukládá EO MěÚ
zveřejnit záměr na pronájem pozemků p. č. 12/10 o výměře 107 m2 a 12/5 o výměře 52 m2 oba
trvalý travní porost v k. ú. Jimlíkov, obec Nová Role.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/03 – 2)

Odstoupení od kupní smlouvy na pozemek p. č. 1160/1 a st. p. č. 401
RMě
• bere na vědomí
doručené odstoupení od kupní smlouvy na pozemek p. č. 1160/1 a st. p. č. 401 ze dne 19. 11.
2018
•

ukládá starostce města
vyzvat majitele pozemku ke společnému jednání.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/03 – 3)

Záměr obce na prodej části pozemku 987/1 v k. ú. Mezirolí, Nová Role
RMě
• ukládá OSA MěÚ Nová Role
zveřejnit záměr obce na prodej části pozemku 987/1, o výměře cca 40 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. Požadovaná část pozemku sousedí
s pozemkem v majetku žadatele. Cena pro prodej pozemku je navržena na 250,- Kč za m2 + 21
% DPH.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/03 – 4)

Smlouva o výpůjčce č. V/1204/NE/2019 – „Nová Role – Chodovská ul. chodník“
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce č. V/1204/NE/2019 mezi Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, Sokolov, IČO 70947023 a Městem
Nová Role, Chodovská 236, Nová Role. Předmětem smlouvy o výpůjčce je trvalý zábor č.
pozemku p. č. 1545/3 o výměře 62 m 2. Smlouva je uzavírána za účelem výstavby pro stavbu:
„Nová Role – chodovská ul. Chodník“ podél silnice č. II/2019.
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•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/04 – 1)

Rozpočtové opatření č. 7/2019
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2019 na částku Kč =391 201,12 obdržené finanční prostředky na
projekt Karlova stezka II jako investiční transfer z EU
Zvyšují se kapitálové příjmy, položka 4232 přijaté investiční transfery od mezinárodních institucí,
NZ 11085, org. 12112
Zvyšují se kapitálové výdaje § 6409 – nespecifikovaná kapitálová rezerva
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/04 – 2)

Platební terminál
RMě
• neschvaluje
využití služby platebního terminálu pro akceptaci platebních karet dle nabídky ČSOB a. s.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/04 – 3)

Odvětvové paragrafy položkový rozpis rozpočtu pro Norobyt s.r.o. a JSDH Nová Role a Mezirolí
RMě
• schvaluje
na základě schváleného rozpočtu města Nová Role pro rok 2019 v zastupitelstvu města usn. 404-2) 13. 2. 2019 na závazné ukazatele odvětvové paragrafy položkový rozpis rozpočtu dle
předloženého návrhu v předloženém znění pro městskou společnost Norobyt s. r. o. ve výkonu
úkonů a činností dle uzavřené mandátní smlouvy pro odvětví
•

schvaluje
předložený rozpis položek§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část rozpočtu 2018 pro JSDH Nová
Role a JSDH Mezirolí v předloženém znění

•

hlasování
5 pro

Usn.č. 13/05 – 1)
Smlouva o dílo se STRABAG, a. s.
RMě
• schvaluje
uzavření SOD se společností STRABAG, a. s., IČ 60838744, na realizaci díla asfaltová plocha ke
garážím v Krátké ulici, max. do ceny dle předloženého položkového rozpočtu ve výši Kč =732
012,98 včetně 21 % DPH v termínu do 7. 6. 2019.
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•

hlasování
4 pro, 1 se zdržel
Usn.č. 13/06 – 1)

Zápis z jednání Komise pro mládež a seniory ze dne 15. 4. 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro mládež a seniory ze dne 15. 4. 2019.
•

hlasování
4 pro, 1 se zdržel

Usn.č. 13/06 – 2)
Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 17. 4. 2019
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 17. 4. 2019.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/07 – 1)

Rezervní fond MŠ Šikulka Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, IČ
75039446 čerpání Rezervního fondu ve výši Kč =1 140,-- na čerpání uspořené daňové povinnosti
z roku 2018.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/07 – 2)

Zrušení výuky na odloučeném pracovišti v Perninku ke dni 28. 6. 2019
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ:
06134238, zrušení výuky na odloučeném pracovišti v Perninku ke dni 28.6.2019.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/08 – 1)

Likvidační komise – likvidace a vyřazení majetku a závazků Města Nová Role
RMě
• zřizuje
k likvidaci a vyřazení majetku a závazků města Nová Role likvidační komisi a jmenuje její členy
takto:
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Likvidační komise:
- Kateřina Černá, DiS., předseda komise
- Petra Höflerová, člen komise
- Petra Krbcová, člen komise
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/08 – 2)

Udělení výjimky – prodloužení venkovní doby hudební produkce
RMě
• doporučuje ZMě schválit
udělení výjimky – prodloužení venkovní doby hudební produkce na základě žádosti Petry Tiché,
bytem Na Bouchalce 317, 362 25 Nová Role při konání její svatby dne 15. 6. 2019 v areálu
Beach Campu Nová Role do 16. 6. 2019 do 3:00 hodin.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/09 – 1)

Zajištění nabídek na vyhotovení PD pro stavební povolení na výstavbu bytového domu v Nové
Roli v ul. na Pěší zóně
RMě
• ukládá OSA
zajistit tři nabídky na vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na výstavbu
bytového domu v Nové Roli v ulici na Pěší zóně s ohledem na maximální využití území.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/09 – 2)

Zajištění nabídek na vyhotovení PD plochy na volnočasové aktivity pro mládež od 12 let –
prostor poloviny škvárového hřiště
RMě
• ukládá OSA
zajistit
tři
nabídky
na
vyhotovení
projektové
dokumentace
plochy
na volnočasové aktivity pro mládež od 12 ti let s maximálním využitím prostor poloviny
stávajícího škvárového hřiště.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 13/09 – 3)

Prověření možnosti získání dotace na rekonstrukci budovy č. p. 89
RMě
• ukládá OSA
prověřit možnosti získání dotace na rekonstrukci budovy č. p. 89 nebo na parkovací plochy u č.
p. 89 v Nádražní ulici v Nové Roli (budova bývalé ZUŠ) po případné demolici hudebního sálu.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 13/09 – 4)
Dotace od SFŽP ve prospěch TS NR s. r. o.
RMě
• bere na vědomí
informaci od jednatele TS NR s. r. o. na obdržení dotace v částce Kč 600 tis. od SFŽP ve
prospěch TS NR s. r. o. na nákup elektrického vozidla. Finanční spoluúčast TS NR, s. r. o.
z vlastních zdrojů bude činit Kč =346 500,--.
•

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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