USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 87. zasedání konaného dne 14. 3. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 87/02 – 1)
Záměr obce na prodej pozemku p.p.č. 132/3 k. p. Nová Role
RMě
• ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti ******** zveřejnit záměr obce na prodej
pozemku p.p.č. 132/3 o výměře 77 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. Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši 360,-- Kč + 21% DPH
za m2 plochy
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 87/02 – 2)

Bytové záležitosti – směna bytů
RMě
• schvaluje směny bytů:
1) ******** které bude přidělen byt č. 3 v Nádražní ulici 288, 362 25 Nová Role smlouva bude
uzavřena za standardních podmínek města na dobu určitou s tím, že nejpozději do
30.9.2018 požádá ******** o úplatný převod bytu do osobního vlastnictví. Nepožádá-li o
úplatný převod do vlastnictví nebude s ******** nájemní smlouva na další období
prodloužena.
2) ******** které bude přidělen byt č. 7 v ulici U Plynárny 310, 362 25 Nová Role
3) ******** které bude přidělen byt č. 8 v ulici U Plynárny 307, 362 25 Nová Role
•

ukládá
Norobyt s. r. o. uzavřít příslušné smlouvy s účinností od 1. 4. 2018.

•

ukládá
tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit vypracování znaleckého ocenění bytu č. 3/288, Nádražní,
Nová Role.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 87/03 – 1)

Pronájem KD – Oldis Disco dne 24.3.2018
RMě
• bere na vědomí
žádost
pořadatele
akce
Oldies
Disco
24. 3. 2018 o odpuštění či snížení částky za pronájem Kulturního domu v Nové Roli;
•

dne

schvaluje
částečné prominutí poplatku pořadateli Oldies Disco za pronájem Kulturního domu v Nové Roli
při pořádání akce Oldies Disco dne 24. 3. 2018. Schvaluje úhradu nájemného ve výši 50% sazby
za
pronájem
Kulturního
domu
v Nové
Roli
tj.
v částce
Kč =4 250,-- při pořádání akce Oldies Disco dne 24. 3. 2018.
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•

hlasování
4 pro, 1 se zdržel
Usn.č. 87/04 – 1)

VZ malého rozsahu na služby na realizaci projektu TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA PŘI
REALIZACI AKCE „NOVÁ ROLE – VÝROBNÍ ZÁVOD SWISS-FORM“ – uzavření smlouvy
s vítězným uchazečem
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na realizaci
projektu TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA PŘI REALIZACI AKCE „NOVÁ ROLE - VÝROBNÍ
ZÁVOD SWISS-FORM“;
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 1 společností David Koryta, IČ 06780300, s
nabídkovou cenou =62 500,-- Kč bez DPH;

•

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

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 87/04 – 2)

VZ na služby na realizaci projektu PD „Oprava bezpečnostního přelivu Novorolského rybníka“ –
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RMě
•

bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku na služby na realizaci projektu PD „Oprava
bezpečnostního přelivu Novorolského rybníka“;

•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností společnosti NOVAQUA s.r.o., IČ 29108829,
s nabídkovou cenou =39 700,-- Kč bez DPH;

•

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

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 87/04 – 3)

VZ malého rozsahu na služby na realizaci projektu „TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA PŘI
REALIZACI AKCE „ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ – NOVÁ ROLE“ – uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem
RMě
• bere na vědomí výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
na realizaci projektu „TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA PŘI REALIZACI AKCE „ZATEPLENÍ MŠ
ROLAVSKÁ - NOVÁ ROLE“;
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•

vylučuje
uchazeče č. 1 společnost LBH spol s r.o., IČ 45278105, a to z důvodu že neprokázal profesní
kvalifikační předpoklady;

•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 2 společností Jiří Hoika, IČ 43285112, s nabídkovou
cenou =79 000,-- Kč bez DPH;

•

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

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 87/04 – 4)

VZ malého rozsahu na služby na realizaci projektu KOORDINÁTOR BOZP PŘI REALIZACI AKCE
„ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ – NOVÁ ROLE“ – uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na realizaci projektu
KOORDINÁTOR BOZP PŘI REALIZACI AKCE „ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ - NOVÁ ROLE“;
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 1 společností MINI-MAX spol. s r.o., Sokolovská 86/A,
36005 Karlovy Vary, IČ 48364347, s nabídkovou cenou =19 200,-- Kč bez DPH;

•

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

•

hlasování
5 pro
Usn.č. 87/05 – 1)

Pořízení jednotného pracovního oděvu s logem města
RMě
• schvaluje
pořízení jednotného pracovního oděvu s logem města pro tři zaměstnance města, kteří organizují
a pořádají kulturní akce města (softshellová bunda s kapucí, softshellové nezateplené kalhoty,
bavlněné tričko a čepice s kšiltem) ve shodném barevném provedení vše do částky Kč 10 tis.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 87/06 – 1)

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – umístění, zřízení a
provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 291/10 v k. ú. Mezirolí
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu – č. IV-12-0012892/VB/1, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 9.2.2017
společností Elektroprojekce Vincíbr s.r.o., Sadovská 60, 362 63 Dalovice, Vysoká, IČ 28050207.
Jedná se o umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 291/10 v
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k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický
zákon.
•

hlasování
5 pro
Usn.č. 87/06 – 2)

Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – umístění, zřízení a
provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 672/3 v k. ú. Mezirolí
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o
právu provést stavbu – č. IV-12-0012693/VB/1, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě písemné plné moci ze dne 12.11.2015
společností Elektroplan s.r.o., Nejdecká 160/8, 360 05 Karlovy Vary, IČ 26394472. Jedná se o
umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 672/3 v k. ú.
Mezirolí, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický
zákon.
•

hlasování
5 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, 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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