USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 38. zasedání konaného dne 15. 4. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 38/02-1)
Nevydání Novorolského zpravodaje květen/červen 2020
RMě
• bere na vědomí
zápis
z jednání
Redakční
rady
Novorolského
9. 4. 2020

zpravodaje

ze

•

souhlasí
s nevydáním listovky Novorolský zpravodaj květen a červen 2020 z důvodu malého množství
příspěvků do tohoto dvojčíslí a s ohledem na doporučení omezit distribuci mezi občany na
minimum v souvislosti s mimořádnými opatřeními k nákaze Covid-19.

•

hlasování
4 pro

dne

Usn.č. 38/02-2)
Zápis z jednání Komise investic a výstavby ze dne 27. 1. 2020
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise investic a výstavby ze dne 27. 1. 2020.
•

ukládá
investičnímu referentovi vykonávat funkci zapisovatele Komise investic a výstavby.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 38/03-1)

Mimořádné opatření MV ČR ze dne 9. 4. 2020 a otevírací doba úřadu pro veřejnost v době
nouzového stavu a vyhlášené karantény v ČR
RMě
• bere na vědomí
Mimořádné
opatření
Ministerstva
zdravotnictví
ČR
ze
dne
9. 4. 2020, kdy od 20. 4. 2020 u orgánů veřejné moci a správních orgánů platí umožnění
osobního kontaktu klientům v úředních hodinách platících před vyhlášením nouzového stavu za
podmínek přijetí mimořádných opatření v rámci všech svých pracovišť v souvislosti
s nouzovým stavem, vyhlášeným usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, pod č.
69/2020 Sb., pravidla provozu spočívající v:
- upřednostňování písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním;
- přijetí opatření zabraňujících přímému kontaktu bez bariéry do 2 metrů, je-li to možné;
- vytvoření podmínek pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, je-li to možné,
zabránit shlukování osob na chodbách nebo v čekací zóně;
- rozmístění stojanů pro dezinfekci rukou do klientských prostor;
- použití ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka,
šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;
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- provádění zvýšených hygienických opatření v místě provozu (dezinfekce ploch, pravidelná
dezinfekce klik, zábradlí a dalších míst, kterých se běžně dotýkají ruce včetně sdílených psacích
potřeb);
- příjem dokumentů od klientů/veřejnosti přednostně prostřednictvím elektronické komunikace;
- konat jednání probíhají přednostně vzdáleným způsobem, pokud probíhají osobně, pak
za zvýšených hygienických opatření;
- zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců
neohrozilo akceschopnost orgánu.
•

schvaluje
mimořádnou otevírací dobu úřadu pro veřejnost v době nouzového stavu a vyhlášené karantény
v republice vládou ČR od 20. 4. 2020 do odvolání takto:
PO 8 – 11
13 – 17
ÚT zavřeno
ST 8 – 11
13 – 17
ČT zavřeno
PÁ zavřeno
Tímto usnesením pozbývá platnosti usnesení č. 33/03b) ze dne 16. 3. 2020.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 38/03-2)

„Úpravy veřejných prostranství a komunikací ve vybraných lokalitách města Nová Role
RMě
• bere na vědomí
výsledky z jednání při kontrolních dnech na místě a konzultačních dnech na úřadu v měsíci
dubnu 2020 při realizaci projektu „Úpravy veřejných prostranství a komunikací ve vybraných
lokalitách
města
Nová
Role…..“
•

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke SOD – 2. část „Úpravy veřejných prostranství
a komunikací ve vybraných lokalitách města Nová Role – 2. čás“t: SO 02 Vozovky“, kdy se mění
odstavec V. Cena za dílo, SO 02 - Vozovky celkem,
cena se navyšuje
o Kč =483 032,42 včetně DPH tj. na Kč =9 076 730,83 z důvodu nutné úpravy vozovky
v Tovární ulici vzhledem k její skutečné konstrukční vrstvě.

•

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke SOD – 3. část „Úpravy veřejných prostranství
a komunikací ve vybraných lokalitách města Nová Role – 3. část: SO 03 Sadové úpravy“, kdy se
mění odstavec V. Cena za dílo, SO 03 Sadové úpravy, cena se snižuje o Kč =479 791,26 včetně
DPH, tj. na Kč =653 363,60 z důvodu vyjmutí některých prací sadové úpravy Tovární a Nádražní
ulice vzhledem k nutným konstrukčním úpravám v Tovární ulici a z důvodu zachování ceny díla.

•

ukládá
starostce města uzavřít s vybraným dodavatelem Vodohospodářské stavby, společnost s ručením
omezeným Teplice příslušné dodatky ke smlouvám.

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 38/03-3)
Obnovení služby Senior expres
RMě
• schvaluje
s účinností
od
20.
04.
2020
obnovení
služby
Senior
expres
s
tím,
že budou přijímány a realizovány objednávky pouze na cesty maximálně s jedním klientem ve
vozidle a pouze k lékaři a zpět za dodržení všech platných hygienických podmínek. Poplatek a
čekací lhůta budou dodržovány dle schválených Pravidel.
•

ruší
své usnesení č. 33/04 ze dne 16.03.2020.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 38/03-4)

Dočasný zábor p. p. č. 431/3 v k. ú. Mezirolí
RMě
• schvaluje
umístění části oplocení a dočasný zábor p. p. č. 431/3 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role o výměře
26 m2 ve prospěch ******** do doby majetkoprávního vypořádání, a to směny části pozemku
p. p. č. 328/13 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role ve vlastnictví ********, do kterého zasahuje
komunikace ve vlastnictví města Nová Role o výměře 23 m2, za část pozemku p. p. č. 431/3 v k.
ú. Mezirolí, obec Nová Role (část zeleně mezi chodníkem a pozemkem ********) o výměře 26
m2 ve vlastnictví města.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 38/03-5)

Oprava kanalizační šachty v Nádražní ul. č. p. 263 v Nové Roli
RMě
• schvaluje
vystavení objednávky pro společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. se sídlem
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí, IČO 49789228 na opravu kanalizační šachty
v Nádražní ulici č. p. 263 v Nové Roli vedle areálu Mateřské školy Cestička Nová Role za celkovou
cenu díla Kč 90 tis. včetně DPH bez jiných poptávek z důvodu havarijního stavu (často vytopen
areál mateřské školy).
•

bere na vědomí
předloženou nabídku VAK KV, a. s. na vyvložkování šachty.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 38/03-6)

Kontejnery na komunální odpad v chatové a rekreační oblasti v k. ú. Mezirolí – odpověď na
žádost
RMě
• ukládá MěÚ
zaslat odpověď předsedovi Spolku sdružení chatařů z Mezirolí ve věci žádosti o opětovné
zajištění kontejnerů na komunální odpad do chatové a rekreační oblasti v k. ú. Mezirolí u
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Děpoltovického rybníku v souladu s platnou OZV města č. 3/2019 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
•

hlasování
4 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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