USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 94. zasedání konaného dne 20. 6. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 94/02 – 1)
Rozpočtová úprava RÚ 2/2018
RMě
• schvaluje
rozpočtovou úpravu RÚ 2/2018 na Kč 15 000,-- v § 3632 Pohřebnictví
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 94/03 – 1)

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě – „ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ – NOVÁ ROLE část A“
RMě
• bere na vědomí
zprávu o stavu realizace projektu „ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ - NOVÁ ROLE část A“,
•

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností ŠU-STR s.r.o., IČ 25244833

•

ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít se zhotovitelem stavby dodatek č. 1 ke smlouvě.

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 93/03 – 2)
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě – „ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ – NOVÁ ROLE část B“
RMě
• bere na vědomí
zprávu o stavu realizace projektu „ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ - NOVÁ ROLE část B“,
•

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se společností SZ Trade spol. s r.o., IČ 01967151

•

ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít se zhotovitelem stavby dodatek č. 1 ke smlouvě

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 93/03 – 3)

Uzavření smlouvy – stavební práce na realizaci projektu „NOVÁ ROLE – SWISS-FORM“
RMě
• bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci

1

projektu „NOVÁ ROLE - SWISS-FORM“,
•

bere na vědomí
realizovaný oboustranný podpis smlouvy mezi městem Nová Role a spol. SWISS-FORM, a.s., IČ
00518832, Nerudova 369, Nejdek o fin. příspěvku spol. SWISS-FORM, a.s. ve výši 1 665 755,Kč na tuto investiční akci

•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností společnosti VIDEST s.r.o., IČ 27995771, s
nabídkovou cenou 3 163 990,80 Kč bez DPH

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce, a to
bezprostředně po připsání finančního příspěvku od společnosti SWISS FORM, a.s. na účet města
Nová Role.

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 93/04 – 1)
Schválení zachování výkonu přenesené působnosti matriční činnosti v rámci MěÚ Nová Role i za
nově stanovených podmínek
RMě
•

bere na vědomí
změnu způsobu výplaty příspěvku na výkon státní správy na úseku matriční činnosti s účinností
od roku 2019 tak, že příspěvek přestává být vyplácen paušálně a bude proplácen zpětně pouze
za odvedené výkony tzv. „prvozápisů“ do matričních knih v rámci matričního obvodu

•

schvaluje
zachování výkonu přenesené působnosti matriční činnosti v rámci MěÚ Nová Role i za nově
nastavených podmínek

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 93/04 – 2)
Prezentace politických stran, hnutí a kandidátů v rámci volební kampaně do komunálních voleb
RMě
•

schvaluje
prezentaci politických stran, politických hnutí či kandidátů v rámci volební kampaně do
komunálních voleb konaných na území města Nová Role na veřejných prostranstvích a stožárech
veřejného osvětlení na území města Nová Role v souladu s OZV města č. 2/2012 ve znění
vyhlášky č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, přičemž prezentace na
stožárech veřejného osvětlení se povoluje v počtu max. 5 ks pro jednu politickou stranu či hnutí
nebo kandidáta. Prezentace je umožněna politickým stranám či kandidátům, kteří v zákonné
lhůtě podali kandidátní listinu nebo přihlášku k registraci do komunálních voleb na území města
Nová Role. K volební kampani nelze využívat komunikační média města, tj. zpravodaj, FB, WWW
stránky, mobilní rozhlas.

•

hlasování
3 pro

2

Usn.č. 94/05 – 1)
Uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o podmínkách sdílení dat a uzavření
dodatku o poskytování servisních služeb
RMě
•

schvaluje
uzavření Smlouvy o zpracování osobních údajů a Smlouvy o podmínkách sdílení dat v souladu s § 6
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a v souladu s čl. 28
odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o
zrušení směrnice 95/46/ES mezi dodavatelem softwarového produktu GEO DATA s. r. o., IČ:
25239970 zastoupeným Ing. Pavlem Petříkem a Městem Nová Role, Chodovská 236, 362 25 Nová
Role, IČ 00254819, zastoupeným starostkou Jitkou Pokornou.

•

schvaluje
uzavření dodatku o poskytování servisních služeb ID 6017 mezi dodavatelem softwarového produktu
GEO DATA s. r. o., IČ: 25239970 zastoupeným Ing. Pavlem Petříkem a Městem Nová Role,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ 00254819, zastoupeným starostkou Jitkou Pokornou

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 94/05 – 2)

Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – na pozemku p. č. 67/17 v k.
ú. Jimlíkov
RMě
• schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-0013330,
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na
základě plné moci společností E Plus s.r.o., Pila 131, Karlovy Vary, IČ 45353182. Jedná se o
umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 67/17 v k. ú.
Jimlíkov, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický
zákon. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 3 800,- Kč + DPH
dle zákonné sazby platné ke dni uzavření smlouvy.
•

konstatuje,
že v současné době probíhá jednání o prodeji částí uvedeného pozemku, který bude budoucím
omezením vlastnického práva zřízením věcného břemene dotčen, vlastníkům sousedních
pozemků.

•

hlasování
3 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Milena Tichá, v. r.
radní města

Jedná se o upravenou anonymizovanou verzi usnesení. Plné znění zápisu je uloženo na městském úřadu Nová Role.
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