USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 39. zasedání konaného dne 27. 4. 2020 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 39/03-1)
Pronájem části pozemku p. č. 1711/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
pronájem části pozemku p. č. 1711/1 v k. ú. Nová Role, lokalita Nová Role u rybníka o výměře
15 m2 za účelem parkování pro ********. Sazba za pronájem bude stanovena ve výši Kč 7,- za
m2/rok.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/03-2)

Prominutí nájemného v souvislosti s nouzovým stavem a karanténou v ČR v rámci pandemie
COVID-19
RMě
• schvaluje
částečně prominutí nájemného níže uvedeným živnostníkům a společnostem za uvedené měsíce
v roce
2020
v návaznosti
na již
přijaté
usn.
č.
36-03-1)
ze
dne
30. 3. 2020 v souvislosti s nouzovým stavem a karanténou v ČR v rámci pandemie Covid-19
takto:
- Agentura domácí péče Ladara o.p.s. – nájemné za měsíce březen-květen
- Jana Bystřická, cukrárna – nájemné za měsíce březen a duben
- Lenka Klesová, krejčovství – nájemné za měsíce březen a duben
- Zdeňka Raková, kadeřnictví – nájemné za měsíce březen–květen
- Pěvecký sbor Chorea – nájemné za měsíce březen-červen
- Charlota Velebová, kadeřnictví – nájemné za měsíce březen-květen
- Anna Vlnatá, nehtová modeláž, Mezirolí – nájemné za měsíce březen-květen
•

-

schvaluje
dále částečně prominutí nájemného níže uvedeným společnostem za
uvedené měsíce v roce 2020 v návaznosti na již přijaté usn. č. 36-03-1) ze dne 30. 3. 2020
v souvislosti s nouzovým stavem a karanténou v ČR v rámci pandemie Covid-19 takto:
RiR, Beach Camp – nájemné za měsíce březen-květen
•

hlasování
3 pro, 2 se zdrželi
Usn.č. 39/03-3)

Prodej části pozemku p. č. 1514/3 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá OSA MěÚ Nová Role
na základě předložené žádosti právnické osoby Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430
03 Chomutov, IČO 70889988, zastoupené Ing. Zbyňkem Folkem, generálním ředitelem,
zastoupeným ve věcech smluvních Ing. Radkem Jelínkem, ekonomickým ředitelem, zveřejnit
záměr obce a
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•

doporučuje ZMě schválit
prodej části pozemku p. č. 1514/3 oddělené geometrickým plánem č. 1312-605/2019 jako
pozemek st. p. č. 1492 o výměře 346 m2, v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, v souladu s v
souladu s čl. V odst. 1) Pravidel prodeje nemovitého majetku města Nová Role. Požadovaný
pozemek sousedí s pozemkem žadatele. Cena pro prodej uvedeného pozemku je navržena na
základě znaleckého posudku č. 2449-70/19 na 169 239 Kč.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/04-1)

Uhrazení nákladů po zesnulém nájemci bytu v DPS
RMě
• schvaluje
uhrazení části nákladů dle předložených daňových dokladů vzniklých při rekonstrukci bytu č. 30,
v Nádražní ul. 254 v Nové Roli, Dům s pečovatelskou službou, nájemce p. Jaromír Formánek,
jeho dceři Janě Sieberové jako jediné dědičce po zesnulém nájemci předmětného bytu Jaromíru
Formánkovi, a to ve výši Kč =15 650,-- (sociální zařízení, kuchyňská linka).
•

hlasování
4 pro, 1 proti
Usn.č. 39/04-2)

Rozpočtová opatření č. 5 a 6/2020
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2020 na částku Kč =65 969,99
Zvyšují se běžné příjmy § 3231 – nařízený odvod z HV 2019 – ZUŠ NR, p. o.
Zvyšují se běžné výdaje § 6409 – zvýšení běžné rezervy rozpočtu
•

hlasování
5 pro

•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2020 na částku Kč =89 847,74
Zvyšují se běžné příjmy § 3421 – nařízený odvod z HV 2019 – DDM NR, p. o.
Zvyšují se běžné výdaje § 6409 – zvýšení běžné rezervy rozpočtu

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/04-3)

Rozpočtové opatření č. 7/2020
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2020 na částku Kč =26 234,-Zvyšují se běžné příjmy, položka 4116 – ostatní přijaté transfery ze SR (MZe – likvidace
kůrovce).
Zvyšují se běžné výdaje § 6330 – zvýšení běžných výdajů – převod dotace do VHČ Lesní správa.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 39/04-4)
Zrušení běžného bankovního účtu Nádražní č. p. 291
RMě
• doporučuje ZMě zrušit
běžný bankovní účet města ž. 275240118/0300 s názvem Nádražní č. p. 291, evidence na účtu
245 – Cizí peníze, vedený pro bývalý nájemní dům města č. p. 291 z důvodu prodeje bytových
jednotek v domě a založení Společenství vlastníků jednotek. Konečný zůstatek na bankovním
účtu bude převeden do rozpočtu města do běžné rezervy rozpočtu.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/04-5)

Zrušení bankovního účtu Konto pomoci města
RMě
• doporučuje ZMě zrušit
bankovní účet č. 275179900/0300 Konto pomoci města vedený za účelem pomoci zdravotně
hendikepovaným občanům z Nové Role a současně zrušit Pravidla pro tvorbu a čerpání Konta
pomoci města Nová Role, konečný zůstatek na tomto bankovním účtu vedeném na účtu účtové
osnovy 245 – Cizí peníze vyčerpá starostka města v souladu s Pravidly Konta.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/05-1)

Neschválení zadání VZ malého rozsahu na dodání barevného laserového multifunkčního
zařízení DEVELOP ineo+ 300i
RMě
• neschvaluje
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodání barevného laserového multifunkčního zařízení
DEVELOP ineo+ 300i pro potřeby MěÚ Nová Role na základě cenové nabídky firmy PrintSmart
s.r.o., Studentská 78, Karlovy Vary, IČO 26389568. Cenová nabídka byla zaslána na základě
výběrového řízení vyhlášeného v souladu s čl. B, odst. 4 Vnitřní směrnice města Nová Role pro
zadávání veřejných zakázek a v souladu se schváleným rozpočtem města.
•

konstatuje,
že vzhledem k současné situaci pandemie s nepředvídatelným negativním dopadem na státní
ekonomiku včetně ekonomiky našeho města nebude nákup tiskárny realizován.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/05-2)

Výměna oken a dveří „MěÚ Nová Role – Pošta“
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku na výměnu oken a dveří „MěÚ Nová Role Pošta“.
•

schvaluje
v souladu s doporučením OSA, uzavření smlouvy s uchazečem TONAP KV s.r.o., K Panelárně
172, 360 01 Otovice, IČO 01647008, DIČ CZ01647008 s nabídkovou cenou =74 476,- Kč bez
DPH.
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•

ukládá OSA
uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/05-3)

Vzetí na vědomí informace o možnosti zakoupit a instalovat venkovní stojany s dezinfekcí
rukou
RMě
• bere na vědomí
informaci o možnosti zakoupit a instalovat venkovní stojany s dezinfekcí rukou cca v částce Kč
26 tis./ks.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/05-4)

Veřejné osvětlení v rekreační oblasti za Novorolským rybníkem
RMě
• bere na vědomí a neschvaluje
žádost ******** o případnou spoluúčast na výstavbě veřejného osvětlení v rekreační oblasti za
Novorolským rybníkem a jeho následné převzetí a provozování, neboť to není zájmem města.
•

bere na vědomí
zaslaný investiční záměr na odkanalizování a zásobování pitnou vodou v této oblasti.

•

současně konstatuje
že vzhledem k současné situaci pandemie s nepředvídatelným negativním dopadem na
ekonomiku včetně ekonomiky našeho města bude mít při sestavování rozpočtu na příští rok
přednost financování zajišťování základního chodu města.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/06

Zrušení kulturních akcí
RMě
• bere na vědomí
informaci o plánovaném uvolňování opatření v souvislosti s COVID-19 a
•

souhlasí
se zrušením plánovaných kulturních akcí pro veřejnost v Nové Roli a ve všech jejích částech
(Mezirolí, Jimlíkov) takto:
Nová Role - Pietní akt (8. 5. 2020); Setkání seniorů ke Dni matek (15. 5. 2020); Novorolská
valcha (23. 5. 2020); Kácení májky.

•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 39/07-1)
Jednací řád Rady města Nová Role
RMě
• projednala
předložený materiál
•

schvaluje
znění Jednacího řádu Rady města Nová Role v předloženém znění.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/07-2)

Rozsudek OS v Karlových Varech
RMě
• bere na vědomí
Rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech č. j. 18 C 208/2017 – 391 rozhodnutý
samosoudkyní JUDr. Ivanou Holubovskou ve věci žaloby nájemce ******** proti žalovanému
město Nová Role na odstranění vad slev z nájemného ve výši Kč 602,40 měsíčně
•

souhlasí
se stanoviskem právníka města JUDr. Dominikem Křížem, Ph.D. podat odvolání ke Krajskému
soudu v Plzni.

•

hlasování
3 pro, 2 se zdrželi
Usn.č. 39/07-3)

Rozšíření ostrůvku pro chodce před objektem č. p. 236 v ul. Chodovská v Nové Roli
RMě
• bere na vědomí
žádost ********, o vyřešení rozhledových poměrů rozšířením ostrůvku a zkrácením parkovacího
zálivu směrem vlevo k náměstí u přechodu pro chodce před objektem č. p. 236 v ulici Chodovská
Nová Role
•

ukládá OSA
předložit stanovisko Dopravního inspektorátu a Odboru dopravy Magistrátu města Karlovy Vary
s ohledem na provedení stavby dle projektové dokumentace a následné kolaudace.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/07-4)

Otevírací doba úřadu
RMě
• ruší
omezenou otevírací dobu úřadu zavedenou v souladu s nouzovým stavem v rámci nákazy
COVID-19
•

schvaluje
zpět původní otevírací dobu úřadu s platností od 4. 5. 2020.
PO 7 – 11:45
12:15 – 17:00
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ÚT 7 – 11:45
ST 7 – 11:45
12:15 – 17:00
ČT 7 – 11:45
12:15 – 14:30
PÁ 7 – 11:45
12:15 – 14:30
Tímto usnesením pozbývá platnosti usnesení č. 38/03-1) ze dne 15. 4. 2020.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/07-5)

Provoz služby Senior expres
RMě
• ruší
omezený provoz služby Senior expres
•

schvaluje
s okamžitou účinností, tj. od 28. 4. 2020 obnovení služby Senior expres v plném rozsahu jako
před vyhlášením nouzového stavu v ČR v souladu se schválenými Pravidly města a za dodržení
všech platných hygienických podmínek.

•

ruší
své usnesení č. 38/03-3) ze dne 15. 4. 2020.

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/07-6)

Úkol: Stanoviště na komunální odpad v lokalitě chatová a rekreační oblast u Děpoltovického
rybníku v k. ú. Mezirolí
RMě
• ukládá TS Nová Role s. r. o.
zřídit stanoviště na komunální odpad v lokalitě chatová a rekreační oblast u Děpoltovického
rybníku v k. ú. Mezirolí na pozemku p. č. 1023 při odbočce z p. p. č. 328/3 v k. ú. Mezirolí, jehož
převod má město v řízení se SPÚ
•

ukládá OSA
zajistit pro stanoviště kontejnerů na komunální odpad v předmětném prostoru přesné místo
geodetem o rozměrech 5,2 x 20 metrů

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 39/07-7)

Úkol: Předložení cenové nabídky na zhotovení PD na rekonstrukci domu hasičů č. p. 264
v Chodovské ulici
RMě
• ukládá OSA MěÚ
předložit cenové nabídky na zhotovení PD na rekonstrukci domu hasičů č. p. 264 v Chodovské
ulici v Nové Roli v rozsahu výměna rozvodů tepla, elektrické energie, vody a kanalizace, dále
zateplení objektu z důvodu možného čerpání dotace.
•

hlasování
5 pro
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Usn.č. 39/07-7)
Úkol: Předložení cenové nabídky na zhotovení PD na rekonstrukci domu hasičů č. p. 264
v Chodovské ulici
RMě
• schvaluje
přijetí
daru
od
společnosti
BLISTEX
zprostředkovaného
společností
Mark Distri s. r. o. v podobě 200 ks ochranných bavlněných roušek pro nájemníky Domu
s pečovatelskou službou v Nové Roli, Nádražní č. p. 254 a
•

vyslovuje
poděkování prostřednictví FB města.

•

hlasování
5 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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