USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 95. zasedání konaného dne 4. 7. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 95/02 – 1)
Prodloužení nájemní smlouvy v DPS
RMě
• bere na vědomí
žádost nájemnice bytové jednotky č. 18 v Nádražní čp. 254 (DPS) o prodloužení nájemní
smlouvy v DPS a
•

schvaluje
******** prodloužení nájemní smlouvy;

•

ukládá
Norobyt s.r.o. zajistit prodloužení nájemní smlouvy do 31. 12. 2018.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 95/02 – 2)

Záměr obce na prodej části pozemku p. č. 67/17 v k. ú. Jimlíkov
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej části
pozemku p. č. 67/17 o výměře cca 255 m2, v k. ú. Jimlíkov, obec Nová Role. Požadovaná část
pozemku sousedí s pozemkem v majetku žadatele. Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši
80,- Kč + 21% DPH za m2 plochy
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 95/02 – 3)
Záměr obce na prodej části pozemku p. č. 67/17 v k. ú. Jimlíkov
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej části
pozemku p. č. 67/17 o výměře cca 267 m2, v k. ú. Jimlíkov, obec Nová Role. Požadovaná část
pozemku sousedí s pozemkem v majetku žadatele. Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši
80,- Kč + 21% DPH za m2 plochy.
•

hlasování
3 pro

1

Usn.č. 95/02 – 4)
Záměr obce na prodej části pozemku p. č. 136/9 jako pozemek p. č. 136/16 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej části
pozemku p. č. 136/9 oddělené návrhem geometrického plánu č. 1226-36/2018 jako pozemek p.
č. 136/16 o výměře 49 m2, v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, 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 navržena ve výši 360,- Kč +
21% DPH za m2 plochy.
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 95/02 – 5)
Záměr obce na prodej části pozemku p. č. 136/9 jako pozemek p. č. 136/17 v k. ú. Nová Role
RMě
•

ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej části
pozemku p. č. 136/9 oddělené návrhem geometrického plánu č. 1226-36/2018 jako pozemek p.
č. 136/17 o výměře 49 m2, v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, 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 navržena ve výši 360,- Kč +
21% DPH za m2 plochy.

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 95/02 – 6)
Záměr obce na prodej části pozemku p. č. 136/9 jako pozemek p. č. 136/18 a 136/19 v k. ú.
Nová Role
RMě
•

ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej části
pozemku p. č. 136/9 oddělené návrhem geometrického plánu č. 1226-36/2018 jako pozemek p.
č. 136/18 o výměře 48 m2, a části pozemku p. č. 136/2 oddělené tímtéž návrhem geometrického
plánu
jako
pozemek
p. č. 136/19 o výměře 1 m2, oba v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, 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 navržena ve výši 360,- Kč +
21% DPH za m2 plochy

•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 95/02 – 7)
Záměr obce na prodej pozemků p. p. č. 1160/54 a p. p. č. 1109/20 v k. ú. Nová Role
RMě
•

ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků p.p.č.
1160/54 o výměře 338 m2, pozemku st. p. č. 428 o výměře 52 m 2 a pozemku p. p. č. 1109/20 o
výměře
257 m2, vše v k. ú. Nová Role, obec Nová Role. Cena pozemků pro prodej je navržena ve výši 480,Kč + 21% DPH za m2 plochy

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 95/03 – 1)

Schválení libovolného přesunu mezi závaznými ukazateli příspěvkovým organizacím
RMě
• schvaluje
příspěvkovým organizacím Města Nová Role libovolný přesun mezi závaznými nákladovými
ukazateli stanovenými zřizovatelem na kalendářní rok v kompetenci ředitele příspěvkové
organizace do max. výše 3 % z poskytnutého celkového příspěvku zřizovatelem za kalendářní
rok pro příspěvkovou organizaci již pro období roku 2018. Tímto usnesením pozbývá platnosti
usn. RMě č. 27/04-7-1) ze dne 13. 2. 2012.
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 95/03 – 2)
Doložení potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Nová Role
RMě
• ukládá
městskému úřadu Nová Role zabezpečit doložení potvrzení o bezdlužnosti vůči městu Nová Role
od žadatelů o pronájem či půjčku pozemků, bytů, nebytových prostor s opakovaným
obnovováním nájemní či podobné smlouvy, která žadatele opravňuje k užívání majetku města a
žadatelů o poskytnutí dotace, příspěvku z rozpočtu města 1x ročně vždy k 31. 12. Žadatelé o
prodej nemovitosti v majetku města doloží potvrzení o bezdlužnosti při podání žádosti. Potvrzení
si zajistí žadatel sám na EO městského úřadu. EO městského úřadu bude řádně dozorovat
všechny pohledávky vůči městu. Tímto usnesením se mění usn. rady města č. 74/06-10) ze dne
12. 3. 2014.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 95/03 – 3)

Nesouhlas se zapojením Města Nová Role do projektu „28. Říjen: Res Publica – Věc veřejná“
RMě
• nesouhlasí
se zapojením Města Nová Role do projektu „28. Říjen: Res Publica – Věc veřejná“ v rámci stého
výročí založení státu.
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•

hlasování
3 pro
Usn.č. 95/03 – 4)

Poskytnutí finanční odměny za I. pololetí roku 2018 ředitelce MŠ Šikulka
RMě
• schvaluje
poskytnutí finanční odměny za I. pololetí roku 2018 ve výplatě za měsíc červen t. r. ředitelce
příspěvkové organizace města Nová Role Mateřské škola Šikulka Nová Role, příspěvková
organizace, Mezirolí 67 v předloženém znění.
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 95/03 – 5)
Poskytnutí finanční odměny za I. pololetí roku 2018 ředitelce MŠ Cestička a RO č. 22/2018
RMě
• schvaluje
poskytnutí finanční odměny za I. pololetí roku 2018 ve výplatě za měsíc červen t. r. ředitelce
příspěvkové organizace města Nová Role Mateřské škola Cestička Nová Role, příspěvková
organizace, Rolavská 234 v předloženém znění.
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/2018 na Kč =20 000,-Zvyšují se běžné příjmy – odvody za odnětí půdy ze SR položka 1334
Zvyšují se běžné výdaje – mateřské školy – neinvestiční příspěvek zřízené příspěvkové
organizace Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace § 3111, položka 5331,
org. 220
Zvyšuje se schválený rozpočet na rok 2018 příspěvek na provoz o Kč 20 000,-- tj. celkem na Kč
=1 926 000,--, zvyšuje se závazný ukazatel mzdové náklady o Kč 20 000,-- na celkových Kč
=240 000,--.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 95/04 – 1)

Zrušení VZ na stavební práce „NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II“
RMě
• bere na vědomí
informaci o zadávacím řízení pro veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci projektu „NOVÁ
ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.“,
•

ruší
veřejnou zakázku na stavební práce „NOVÁ ROLE REGENERACE SÍDLIŠTĚ II.“.

•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 95/04 – 2)
Neschválení dodatku č. 2 ke smlouvě se zhotovitelem
RMě
• bere na vědomí
zprávu o stavu realizace projektu „ÚPRAVA NÁVSI MEZIROLÍ“,
•

neschvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se zhotovitelem stavby Vodohospodářské stavby, společnost s
ručením omezeným, IČ 40233308, s nabídkovou cenou 14 307,52 Kč včetně DPH

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 95/04 – 3)

VZ malého rozsahu na dodávky na realizaci projektu ZŠ Nová Role – multimediální a jazyková
učebna – uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na realizaci
projektu ZŠ Nová Role – multimediální a jazyková učebna
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 1 společností ALVA IT, s. r. o., s nabídkovou cenou
1 697 409,00 Kč bez DPH,

•

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

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 95/04 – 4)

VZ malého rozsahu na dodávky na realizaci projektu ZŠ Nová Role – multimediální a jazyková
učebna – vybavení nábytkem - uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na realizaci
projektu ZŠ Nová Role – multimediální a jazyková učebna - vybavení nábytkem,
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 1 společností ALAX spol. s r.o., IČ 47534478, s
nabídkovou cenou 286 198,00 Kč bez DPH,

•

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

•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 95/04 – 5)
Vzetí na vědomí cenové nabídky na rozšíření stávajícího městského kamerového dohlížecího
systému - neschválení
RMě
• bere na vědomí a neschvaluje
cenovou nabídku firmy PERFECTED s.r.o., Hybešova 42, 602 00 Brno, IČ 27683028 na rozšíření
stávajícího městského kamerového dohlížecího systému o dva kamerové body včetně
příslušenství za 369 707,50 Kč s DPH
•

ukládá MěÚ
oslovit více firem a předložit další nabídky.

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 95/05 – 1)
Vzetí na vědomí žádosti o omezení rychlosti a vjezdu na místní komunikaci na p. p. č. 1175 v k.
ú. Nová Role - neschválení
RMě
• bere na vědomí a neschvaluje
žádost ******** o omezení rychlosti a vjezdu na místní komunikaci na p.p.č. 1175 v rekreační
oblasti za Novorolským rybníkem dopravním značením, neboť není zájmem města omezit obecné
užívání místní komunikace dopravním značením
•

hlasování
3 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.
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