USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 25. zasedání konaného dne 18. 11. 2019 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 25/03 – 1)
Vytápění v provozovně nehtová modeláž v nebytových prostorách v knihovně v Mezirolí čp. 49
RMě
• bere na vědomí
předloženou žádost ******** o vyřešení vytápění v provozovně – nehtová modeláž v nebytových prostorách v knihovně v Mezirolí č.p. 49 a
•

ukládá správci objektu firmě Norobyt, s.r.o.
předložit RMě stávající popis a návrh řešení nové situace včetně finanční rozvahy.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 25/03 – 2)

Pozemek p. č. 1474/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
žádost ******** o prodej části pozemku p. č. 1474/1 o výměře cca 713 m2, v k. ú. Nová Role,
obec Nová Role;
•

konstatuje,
že není záměrem města prodej předmětného pozemku.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 25/03 – 3)

Pozemek p. č. 1711/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
předloženou
žádost
********
o prodej části pozemku p. č. 1711/1 o výměře cca 85 m2, v k. ú. Nová Role, obec Nová Role;
•

konstatuje, že
že není záměrem města prodej předmětného pozemku.

•

hlasování
3 pro

1

Usn.č. 25/03 – 4)
Smlouva o pronájmu části pozemků p. č. 1101/1, 1101/5 a 1101/6 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
uzavření smlouvy v předloženém znění o pronájmu pozemku na dobu určitou pro město Nová
Role jako nájemce a KV REALINVEST, s. r. o., IČO 29113903, Chebská 204/71, 360 06 Karlovy
Vary, jako pronajímatele, a to na části pozemků p. č. 1101/1, 1101/5 a 1101/6 o celkové výměře
1 495 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, Školní ul., na dobu určitou od 19. 11. 2019 do 31.
12. 2020 dle předloženého zákresu za smluvní cenu Kč =14 950,-- celkem za období včetně
DPH. Jedná se o pozemek ostatní plocha, užívaný jako ostatní komunikace – parkoviště, plocha
vedle objektu č. p. 231 Nová Role. Na pozemku bude uložen materiál a mechanizace sloužící pro
stavební úpravy objektu č. p. 231 Domov pro seniory Nová Role. Záměr obce zveřejněn od 31.
10. do 16. 11. 2019.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 25/04 – 1)

Oprava podloží a výměna zátěžového linolea – zdr. středisko MUDr. Iva Hartmannová
RMě
• bere na vědomí
předloženou žádost dětské praktické lékařky MUDr. Ivy Hartmannové o opravu podloží a výměnu
zátěžového linolea v místnosti sesterny pronajatých prostor a
•

ukládá správci objektu firmě Norobyt, s.r.o.
předložit RMě cenový návrh s časovým harmonogramem oprav.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 25/04 – 2)

Dary na Ples města 25.1.2020
RMě
• schvaluje
přijetí finančního sponzorského daru na organizaci 8. Reprezentačního plesu města konaného
dne 25. 1. 2020 v Kulturním domě v Nové Roli ve výši:
- Kč =10 000,- SWISS – FORM a.s., IČ 00518832;
- Kč =2 000,- VIDEST s.r.o., IČ 27995771.
•

schvaluje
uzavření smlouvy o reklamě na 8. Reprezentačním plesu města Nová Role konaného dne 25. 1.
2020 pro:
- MEDIA a. s., IČ 28500091 za Kč =1 500,- včetně DPH.

•

schvaluje
přijetí věcných sponzorských darů na organizaci 8. Reprezentačního plesu města konaného dne
25. 1. 2020 od:
- Jan Becher Karlovarská becherovka, a.s.;
- Lékárna Pharma J a J s.r.o.

•

hlasování
3 pro

2

Usn.č. 25/04 – 3)
Vyřazení majetku města Nová Role dle likvidačního protokolu
RMě
• schvaluje
vyřazení majetku města Nová Role dle Likvidačního protokolu č. 6/2019 (tiskárna Ricoh knihovna
Mezirolí).
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 25/04 – 4)

Rozpočtové opatření č. 35/2019
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 35/2019 na částku Kč =121 640,-Neinvestiční dotace na umělou obnovu a ochranu lesa od Karlovarského kraje.
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4122 neinvestiční transfery přijaté od krajů.
Zvyšují se běžné výdaje, § 6330 – převod do VHČ.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 25/05 – 5

Plán kulturních akcí v Nové Roli v roce 2020
RMě
• souhlasí
s konáním kulturních akcí města Nová Role a s jejich termíny v roce 2020 dle předloženého
návrhu a
•

bere na vědomí
předložený plán kulturních akcí konaných ve městě v roce 2020 organizovaných jinými subjekty.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 25/06 – 1)

Grafické zpracování Novorolského zpravodaje na rok 2020
RMě
• souhlasí
s objednáním a grafickým zpracováním listovky města Novorolského zpravodaje jako
dvouměsíčníku pro rok 2020 u společnosti MEDIA a.s., se sídlem Botanická 252/6, 362 63
Dalovice, IČO 28500091 v nákladu 1 850 ks 6x do roka v celkové částce Kč =94 326,-- včetně
DPH za rok 2020 (tj. Kč 15 721,-- dvouměsíčník).
•

hlasování
3 pro

3

Usn.č. 25/06 – 2)
Výměna podlahové krytiny v obřadní síni
RMě
• bere na vědomí
zadání zakázky malého rozsahu firmě Jaromír Tichý - Podlahové studio Tichý, IČO: 11612916, se
sídlem Chebská 73/48, 360 05 Karlovy Vary ve výši =94 389,52 Kč na výměnu podlahové krytiny
vinyl skládaný lepený (vzor parkety) v obřadní síni.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 25/06 – 3)

Uzavření smlouvy o dodávce elektřiny pro Město Nová Role 2020-2021
RMě
• schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce elektřiny pro Město Nová Role na období dvou let, tj. roky 2020 a
2021 se společností ČEZ ESCO, a. s., IČO 03592880 za cenu Kč =1 050,--/MWH parametr 7 a za
cenu Kč =930,--/MWH parametr 5 bez DPH dle předložené cenové nabídky. Stálý plat Kč =65,-bez DPH za OM.
•

Rada města Nová Role, jako jediný společník obchodní korporace Norobyt, s.r.o. IČO
26325632, se sídlem Nová Role, Svobodova 201/2, PSČ 362 25, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 13431 (dále jen „společnost“), v
působnosti Valné hromady ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. c), zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení § 12 odst. 1 zákona č.
90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění,

•

schvaluje
výběr dodavatele na dodávku elektřiny pro Norobyt, s. r. o. na odbodbí dvou let tj. roky 2020 a
2021 společnost ČEZ ESCO, a. s., IČO 03592880 za cenu Kč =1 050,--/MWH parametr 5, Kč
=1 140,--/MWH
parametr
3,
Kč =1 399,--/MWH parametr 2 bez DPH dle předložené cenové nabídky. Stálý plat Kč =65,-- bez
DPH za OM.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 25/06 – 4)

Výtah v DPS
RMě
• schvaluje
výběr dodavatele výtahu do objektu DPS Nádražní 254, Nová Role, a to firmu Výtahy Karlovy
Vary
spol
s.r.o.,
Rolavská
637/3,
360
17
Karlovy
Vary,
IČO 182 26 213, DIČ: CZ18226213 za Kč =1 131 000,-- bez DPH.
•

ukládá OSA MěÚ
vyhotovit objednávku na dodávku výtahu

•

hlasování
3 pro

4

Usn.č. 25/07
Zápis z jednání Komise sociální a zdravotní ze dne 16.10.2019
RMě
• doporučuje ZMě schválit
úpravu pravidel pro přepravu službou Senior expres tak, že bude do Pravidel doplněna
následující věta: „ZMě pověřuje starostku města k povolení výjimky z pravidel pro přepravu ze
závažných zdravotních důvodů.“
•

hlasování
3 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

MUDr. Hana Nesybová
radní města

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