USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
ze 78. zasedání konaného dne 16. 3. 2022 v kanceláři starostky města v MěÚ
v Nové Roli

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

78/02 - Zakázky města
RMě/522/3/22
Venkovní žaluzie - ZŠ Nová Role - výběr dodavatele
RMě:
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Venkovní žaluzie - ZŠ Nová Role“.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem společností KALIBRA NOVA s.r.o., IČO
25223798, DIČ CZ25223798 s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH = 536 582,00 Kč.
c) ukládá starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/523/3/22
Rekonstrukce střechy - U Plynárny 310 - výběr dodavatele
RMě:
a) bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce střešního pláště bytového domu U Plynárny 310, Nová Role“.
b) schvaluje uzavření smluvního vztahu s vítězným uchazečem společností BANOSTAV-SB, s.r.o., IČO
64356221, DIČ CZ64356221 s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH = 2 498 200,00 Kč.
c) ukládá starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah.

Usnesení schváleno 4

hlasy

78/03 - Různé
RMě/525/3/22
Přidělení bytu v DPS - pomoc Ukrajině
RMě schvaluje přidělení volného bytu o velikosti 1+1 č. 47 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS)
v
Nové
Roli
rodině
z Ukrajiny,
která
prchá
před
válkou
********,
od 1. 4. 2022 s tím, že těmto osobám bude odpuštěno nájemné včetně všech energií po dobu nezbytně
nutnou, nejdéle však po dobu následujících 3 měsíců tj. duben až červen 2022. RMě současně schvaluje
výjimku z úhrady jistoty na nájemné, jistota nebude hrazena.

Usnesení schváleno 4

hlasy

RMě/524/3/22
Souhlas vlastníka dotčeného pozemku Greenbuddies
RMě:
a) bere opětovně projednala návrh společnosti Greenbuddies Project Two s. r. o., IČO 11910887 na
udělení nezávazného souhlasu města Nová Role, jako vlastníka pozemků na sanované skládce komunálního
odpadu v k. ú. Božičany, za účelem ověření možnosti připojení případné stavby fotovoltaické elektrárny do
distribuční sítě ČEZ.
b) schvaluje ve prospěch společnosti Greenbuddies Project Two s. r. o., IČO 11910887, se sídlem Mendíků
1396/9, Michle 140 00 Praha 4 udělení nezávazného souhlasu města Nová Role jako vlastníka dotčených
pozemků p. č. 703/1 a 1697/1 v katastrálním území Božičany za účelem jednání ve věci ověření možnosti
připojení případné budoucí stavby fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě ČEZ.

Usnesení schváleno 3 hlasy, 1 se zdržel

1

V Nové Roli dne 18. 3. 2022

Bc. Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jiří Sýkora, 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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