USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 98. zasedání konaného dne 22. 8. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 98/02 – 1)
Záměr obce na prodej pozemku p. č. 1587/2 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti právnické osoby LESCUS Cetkovice, s.r.o., IČ
60732547, zveřejnit záměr obce na prodej pozemku p. č. 1587/2 o výměře 3223 m2 v k. ú. Nová
Role, obec Nová Role. Požadovaný pozemek sousedí s nemovitostí v majetku žadatele. Cena
pozemku pro prodej je navržena na 250,- Kč + 21 % DPH za m2 plochy
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 98/02 – 2)

Záměr obce na prodej pozemku p. č. 1109/18 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti ******** zveřejnit záměr obce na prodej
pozemku p. č. 1109/18 o výměře 255 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. Požadovaný pozemek je v pronájmu žadatele. Cena pozemku pro
prodej je navržena ve výši 480,- Kč + 21% DPH za m2 plochy
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 98/02 – 3)
Záměr obce na prodej pozemku st. p. č. 517 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené ******** zveřejnit záměr obce na prodej pozemku
st. p. č. 517 o výměře 23 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. Požadovaný pozemek je v pronájmu žadatelů. Cena pozemku pro prodej je
navržena ve výši 250,- Kč + 21% DPH za m2 plochy
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 98/02 – 4)

Převody bytových jednotek – Nádražní č. p. 288, Nová Role
RMě
• bere na vědomí
blížící se termín naplnění Smluv o budoucích smlouvách a převodu bytových jednotek byt. domu
Nádražní č. p. 288 Nová Role na základě těchto smluv, případně jednotlivých žádostí podaných
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nájemníky
•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit zveřejnění záměru obce těchto převodů.

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 98/02 – 5)
Posun termínu doplatku kupní ceny
RMě
•

bere na vědomí
žádost ******** o posun termínu doplatku kupní ceny bytu č. 9 na téže adrese dle Smlouvy o
budoucí smlouvě z důvodu změny podmínek stavebního spoření a s tím spojeného možného
termínu výplaty naspořených prostředků, které budou na doplatek kupní ceny využity

•

souhlasí
s prodloužením termínu úhrady nejpozději do 10. 12. 2018 s tím, že k podpisu smluv a celé
administraci převodu bytové jednotky dojde až po uhrazení této poslední splátky a kupní cena
bude uhrazena zcela

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 98/02 – 6)

Převod práv a závazků ze Smlouvy o budoucí smlouvě
RMě
•

bere na vědomí
žádost ******** o souhlas s převodem práv a závazků ze Smlouvy o budoucí smlouvě k bytu č.
5, Nádražní 291, Nová Role, na ********

•

doporučuje ZMě
převod práv a závazků a společně s tím i změnu smluvní strany Smlouvy o budoucí smlouvě
schválit

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 98/03 – 1)
Protokoly o provedených finančních kontrolách za období roku 2017 v ZUŠ Nová Role, MŠ
Cestička Nová Role, MŠ Šikulka Nová Role, DDM Nová Role
RMě
•

bere na vědomí
předložené protokoly o provedených finančních kontrolách za období roku 2017 v Základní
umělecké škole Nová Role, příspěvková organizace, Základní škole Nová Role, příspěvková
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organizace, Mateřské škole Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Mateřská škola Šikulka
Nová Role, příspěvková organizace a Domu dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 98/03 – 2)
Vzetí na vědomí komentáře k rozboru hospodaření města k 30.6.2018
RMě
•

bere na vědomí
předložený komentář k rozboru hospodaření města k 30. 6. 2018 včetně předložených výkazů.

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 98/03 – 3)
Nové platové zařazení ředitelky DDM Nová Role
RMě
•

bere na vědomí
platový postup ředitelky příspěvkové organizace města Dům dětí a mládeže Nová Role, p. o.
v platovém stupni

•

schvaluje
nové platové zařazení s platností od 1. 8. 2018 v předloženém znění

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 98/03 – 4)
Loučení s létem v Mezirolí
RMě
•

bere na vědomí
předloženou finanční rozvahu OV Mezirolí na akci Loučení s létem konanou v sobotu 1. 9. 2018 v
části obce Mezirolí v kalkulovaném nákladu Kč =56 000,-- a souhlasí s úhradou částky Kč 33 tis.
z rozpočtu OV Mezirolí a dofinancování částky Kč 23 tis. z celkového rozpočtu na kulturní akce
města (pódium, zvukař, osvětlení, elektrocentrála).

•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 98/03 – 5)
Rozpočtové opatření č. 27/2018
RMě
•

doporučuje ZMě schválit
rozpočtové opatření č. 27/2018 na Kč =1 100 000,-Zvyšují se kapitálové výdaje, § 2212, položka 6121 - ÚS a PD na komunikaci Dopravní propojení
mimo obec do Průmyslové zóny.
Snižují se kapitálové výdaje – kapitálová rezerva, § 6409, položka 5169 – rekultivace skládky,
uvolnění rezervy (KZ kapitálové rezervy Kč =1 074 817,79).
Zavádí se nová investiční akce města do rozpisu Investičních akcí města pro rok 2018.

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 98/03 – 6)
Veřejnoprávní smlouva – neinvestiční dotace za pořádání hudebního festivalu Rock iN Roll
RMě
•

doporučuje ZMě schválit
poskytnutí neinvestiční účelové dotace v roce 2018 za pořádání hudebního festivalu Rock iN Roll
v Nové Roli na pláži u rybníka 28. 7. 2018 společností RiR s. r. o., IČ 04778260, zastoupenou
Jiřím Švecem, DiS., se sídlem Školní 67, 362 25 Nová Role, v celkové výši Kč = 150 000,-z rozpočtu města v souladu se schváleným rozpočtem města pro rok 2018 a Pravidly pro
přidělování dotací z rozpočtu města a

•

schvaluje
uzavření Veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci s pořadatelskou společností. Dle usnesení rady
města č. 90/03-1) ze dne 25. 4. 2018 byla poskytnuta záloha na dotaci ve výši Kč=50 000,--;
doplatek bude činit Kč =100 000,--.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 98/03 – 7)

Prominutí odvodu do rozpočtu zřizovatele – DDM Nová Role
RMě
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČ 75042151 prominutí odvodu do rozpočtu zřizovatele ve výši Kč =32
000,-- z důvodu zamezení tvrdosti zákona v souladu s odst. 12 § 28 zákona č. 250/2000 Sb. o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dle provedené finanční kontroly za rok 2017.

•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 98/03 – 8)
Schválení pořízení a instalace sluneční markýzy na budově Chodovská č. p. 236
RMě
•

schvaluje
pořízení a instalaci sluneční markýzy na budově Chodovská č. p. 236, Nová Role nad výlohou
nebytových prostorů (provozovna kadeřnictví). Původní markýza byla odstraněna při zateplení
budovy, max. cena markýzy bude do 10 tis. Kč.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 98/04 – 1)

Zrušení komisí ke dni 30.9.2018
RMě
•

ruší
v rámci ukončení volebního období let 2014 – 2018 ke dni 30. 9. 2018 všechny své komise, které
vykonávaly činnost jako poradní orgány rady města, tj. Komisi pro školství, kulturu a sport;
Redakční radu Novorolského zpravodaje; Komisi pro seniory, zdravotnictví a sociální věci; Komisi
životního prostředí výstavby a investic. Rada města děkuje členům všech komisí za jejich činnost

•

ukládá
předsedům jednotlivých komisí zpracovat návrh na výplatu odměn za rok 2018 ke dni 30. 9.
2018 v souladu s Pravidly města.

Povodňová komise jako speciální orgán jmenovaný starostkou města zůstává nadále v činnosti.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 98/05 – 1)

Organizační řád ZŠ Nová Role platný od 1.9.2018
RMě
•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČ 70939454 předložený Organizační řád vystavený dne 14.8.2018 s platností od
1.9.2018

•

hlasování
3 pro

Usn.č. 98/06 – 1)
Vyhrazené parkovací místo s označením IP12 + O1 před bytovým domem Husova 92
RMě
•

schvaluje
udělení plné moci žadateli ******** k vyřízení administrativních úkonů spojených s povolením
zřízení vyhrazeného parkovacího místa s označením IP12 + O1 (vyhrazené parkoviště pro
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invalidy) pro osobní automobil Škoda Rapid RZ 4k3 8555 v majetku žadatele na parkovišti před
bytovým domem Husova 92, Nová Role. Uvedené vozidlo slouží k přepravě žadatele, který je
držitelem platného průkazu ZTP a parkovacího průkazu pro vozidlo přepravující osobu tělesně
zdravotně postiženou. Veškeré náklady spojené s osazením požadovaného dopravního značení
hradí žadatel
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 98/06 – 2)

Vyhrazené parkovací místo s označením IP12 + O1 před bytovým domem Husova 92
RMě
•

schvaluje
vytištění mimořádného předvolebního čísla Novorolského zpravodaje. Každé volební uskupení či
strana kandidující v Nové Roli dostane bezplatně k dispozici 1 list (tzn. dvě strany), které budou
šloužit pro vytištění volebního programu strany a případnému představení kandidátů z kandidátní
listiny strany

•

ukládá
EO MěÚ zajistit vytištění zpravodaje tak, aby byl občanům k dispozici alespoň dva týdny před
termínem voleb

•

hlasování
3 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Milena Tichá
radní města

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