USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 89. zasedání konaného dne 11. 4. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 89/02 – 1)
Kompenzace poplatku za vyhotovení dodatku Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru
v souvislosti s odkoupením části pozemku p. č. 58, p. č. 58/2 a části pozemku p. č. 75
RMě
• schvaluje
proplacení částky 3900,- Kč ve prospěch ******** jako kompenzaci poplatku za vyhotovení
dodatku Smlouvy o poskytnutí hypotečního úvěru v souvislosti s odkoupením části pozemku p. č.
58 odděleného geometrickým plánem č. 1205-2018/2017 jako pozemek p. č. 58/2 a části
pozemku st. p. č. 75 oddělené tímtéž geometrickým plánem jako díl „a“. Dodatkem ke smlouvě
se banka zříká zástavního práva k výše uvedeným pozemkům, které město Nová Role převezme
po podpisu kupní smlouvy do svého vlastnictví v souvislosti s výstavbou chodníku v ulici
Chodovská od zastávky autobusu k odbočce do ulice Jiráskova.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 89/02 – 2)

Nedoporučení snížení kupní ceny části pozemku p. č. 1553/3 k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
žádost ********
•

nedoporučuje ZMě snížit
kupní cenu části pozemku p. č. 1553/3 oddělené geometrickým plánem č. 1207-510/2017 jako
pozemek č. 1552/5 o výměře 89 m2, v k.ú. Nová Role, obec Nová Role, stanovenou podle platné
cenové mapy města na 360 Kč za m2, o jehož prodej požádala žadatelka dne 1.2.2018, neboť to
není zájmem města.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 89/02 – 3)
Záměr obce na pronájme části p. p. č. 1026 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
EO MěÚ zveřejnit záměr obce pronájmu části p.p.č.1026 v k.ú. Nová Role, obec Nová Role o
výměře 25 m2, jedná se o dočasný pronájem za účelem využití požadovaného prostoru jako
venkovní předzahrádky cukrárny CAKE POINT Novorolská CUKRÁRNA, a to na období od
05/2018 do 10/2018 s podmínkou provozu maximálně do 22 h.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 89/02 – 4)
Záměr obce na prodej pozemků p. p. č. 1160/1 k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role zveřejnit záměr obce na prodej pozemků p. p. č. 1160/1 o výměře 673 m 2 a
stpč. 401 o výměře 38 m2, na kterém stojí stavba zahradní chaty, vedená v KN jako jiná stavba,
oba v k. ú, Nová Role, obec Nová Role. Prodej uvedených pozemků proběhne v souladu s
Úplným zněním pravidel prodeje pozemků a ostatních nemovitostí včetně bytových a nebytových
jednotek v majetku města obálkovou metodou. Cena pozemků pro prodej je v souladu s platnou
cenovou mapou města Nová Role stanovena na 480,- Kč + 21 % DPH za m2.
•

hlasování
3 pro, 1 se zdržel

Usn.č. 89/03 – 1)
Rozpočtové opatření č. 7/2018
RMě
•

doporučuje ZMě schválit
rozpočtové opatření č. 7/2018 na Kč =150 000,-- Navýšení ceny investiční akce města:
Mění se Příloha č. 2 Investiční záměry a nákupy, § 3421, položka 6121 – investiční akce města
Náves Mezirolí – úprava terénu pro dětské hřiště se zvyšuje o Kč 150 tis., celkem tedy Kč 800
tis. rozpočet akce.
Tento návrh RO je předkládán v souladu s usnesením ZMě č. 30/06-3) ze dne 7. 3. 2018.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 89/03 – 2)
Bytové záležitosti
RMě
• bere na vědomí
žádost nájemníka bytu č. 7 v ulici U Plynárny 310 v Nové Roli o úpravy v bytě
•

nesouhlasí
s požadovanými úpravami v nájemním bytě na náklady města.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 89/04 – 1)
VZ malého rozsahu na stavební práce na realizaci projektu NOVÁ ROLE – OPRAVA POVRCHŮ
POLNÍ A LUČNÍ A NÁVSI – uzavření smlouvy
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu NOVÁ ROLE - OPRAVA POVRCHŮ POLNÍ A LUČNÍ A NÁVSI,

2

•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 2 společností MOSASTAV s.r.o., IČ 04806000, s
nabídkovou cenou 1 799 049,71 Kč bez DPH,

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 89/04 – 2)
VZ na služby na realizaci projektu „Projektová dokumentace Zateplení zdravotního střediska“ –
uzavření smlouvy
RMě
• bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby na realizaci projektu „Projektová
dokumentace Zateplení zdravotního střediska“,
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností společnosti Projektová kancelář PS, ing.
Irena Pichlová, IČ 15735138, s nabídkovou cenou 162 750,00 Kč bez DPH,

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 89/04 – 3)

VZ malého rozsahu na služby na realizaci projektu TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA PŘI
REALIZACI AKCE „REKULTIVACE SKLÁDKY ODPADŮ – MĚSTO NOVÁ ROLE“
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na realizaci
projektu TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA PŘI REALIZACI AKCE „REKULTIVACE SKLÁDKY
ODPADŮ – MĚSTO NOVÁ ROLE“
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 1 společností Ing. Jaroslav Faiferlík, VODOPLAN
s.r.o., IČ 02458594, s nabídkovou cenou 149 760,00 Kč bez DPH,

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce.

•

hlasování
4 pro

3

Usn.č. 89/05 – 1)
Rozpočtové opatření č. 6/2018
RMě
• souhlasí
s žádostí příspěvkové organizace města Základní škola Nová Role, příspěvková organizace,
IČ:70939454 na dofinancování platu jednoho pedagogického pracovníka ve školním roce
2018/2019 z rozpočtu města.
•
•

•

doporučuje ZMě schválit
rozpočtové opatření č. 6/2018 na Kč 170 000,-schvaluje
po přijetí příslušného RO v ZMě, své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role,
příspěvková organizace, IČ:70939454 změnu závazných nákladových ukazatelů pro rok 2018
takto, výše celkového příspěvku na činnost se zvyšuje o Kč 170 tis. na Kč 3 770 tis. celkem na
celoroční činnost organizace pro rok 2018.
hlasování
4 pro

Usn.č. 89/05 – 2)
Projekt Obědy do školy v Karlovarském kraji od 1.9.2018 do 30.6.2019
RMě
• schvaluje
příspěvkové organizaci města Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, IČ: 70939454
zapojení se do projektu Obědy do školy v Karlovarském kraji, který bude realizován v období od
1.9.2018 do 30.6.2019.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 89/06 – 1)

Udělení plné moci k vyřízení povolení ke zřízení jednoho vyhrazeného parkovacího místa
RMě
• schvaluje
udělení plné moci žadateli k vyřízení povolení ke zřízení jednoho vyhrazeného parkovací místa a
osazení příslušným dopravním značením IP 12 (vyhrazené parkoviště) s dodatkovou tabulkou
označenou registrační značkou vozidla v majetku žadatele na parkovišti v ulici 1. Máje. Žadatel je
držitelem platného průkazu ZTP. Veškeré náklady spojené s osazením požadovaného dopravního
značení hradí žadatel.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 89/06 – 2)

Souhlas s nákupem kávovaru
RMě
• souhlasí
s nákupem stroje na výrobu kávy espresso v ceně do 15.000,- Kč a jeho umístěním v prostorách
MěÚ
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•

ukládá
místostarostovi města zajištění nákupu.

•

hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, v. r.
místostarosta města

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

5

