USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 10. zasedání konaného dne 11. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 10/02 -1)
Záměr pronájmu nemovitosti č.p. 231:
RMě
 bere na vědomí
doručenou jedinou žádost o pronájem na základě zveřejněného záměru obce a to od společnosti
Seniormed, s.r.o.


pověřuje
starostku dalším jednáním s touto společností



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 -1)

Nákup pouzdra na baryton saxofon:
RMě
 projednala
žádost ředitelky ZUŠ o zakoupení pouzdra


schvaluje
nákup pouzdra za cenu 11 tis. Kč



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 -2)

Nákup čerpadla pro ČOV v areálu autokempu:
RMě
 projednala
aktuální stav kanalizace v areálu autokempu


schvaluje
nákup čerpadla pro ČOV v areálu za cenu 1200,- EUR bez DPH



pověřuje
Technickou službu Nová Role správou kanalizační šachty vč. čističky



ukládá
EO MěÚ připravit příslušné rozpočtové opatření



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 -3)

Výměna koberců v obřadní síni MěÚ:
RMě
 projednala
aktuální stav vybavení obřadní síně
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schvaluje
výměnu koberců firmou Podlahové studio Tichý, Karlovy Vary za cenu max. 42.633,- Kč vč. DPH



ukládá
EO MěÚ připravit příslušné rozpočtové opatření



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 -4)

Oprava kanceláří MěÚ:
RMě
 projednala
potřebu opravy dvou kanceláří a předsíně v MěÚ


schvaluje
opravu kanceláří za cenu 69.400,- Kč vč. DPH dle předložené cen. nabídky OSVČ Michal Kotek,
Smolné Pece



ukládá
EO MěÚ připravit příslušné rozpočtové opatření



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 -5)

Poskytnutí účelové neinvestiční dotace – příspěvek na cestovní výdaje na konferenci Světové
asociace showbandů:
RMě
 projednala
žádost ******* o účelovou neinvestiční dotaci


neschvaluje
poskytnutí této dotace



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/03 -6)

Nákup služebního vozidla MěÚ:
RMě
 projednala
požadavek MěÚ na výměnu služebního vozidla vzhledem ke stáří a technickému stavu
současného
 schvaluje
nákup služebního vozu Škoda Rapid 1.2 TSi od společnosti Auto Sael, s.r.o. za cenu 319.920,- Kč


ukládá
EO MěÚ připravit příslušné rozpočtové opatření



hlasování
4 pro
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Usn.č. 10/04 -1)
Pronájem bytu č. 24 v Domě s pečovatelskou službou, Nádražní 254, Nová Role:
RMě
 projednala
žádost ****** o přidělení bytu v DPS


schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 24, Nádražní 254, Nová Role (DPS) žadateli



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/04 -2)

Pronájem bytu č. 12 v Domě s pečovatelskou službou, Nádražní 254, Nová Role:
RMě
 projednala
žádost ****** o přidělení bytu v DPS


schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 12, Nádražní 254, Nová Role (DPS) žadateli



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/04 -3)

Pronájem bytu č. 1 bytovém domě Nádražní 254, Nová Role:
RMě
 projednala
žádost ****** o pronájem bytu


schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 1 v bytovém domě Nádražní 254, Nová Role žadateli



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/05 -1)

Roční kontrola dětských sportovišť:
RMě
 projednala
požadavek OSA MěÚ na provedení roční kontroly dětských sportovišť u DDM v Nové Roli a v
Mezirolí


schvaluje
realizaci kontroly autorizovanou firmou Sportis s.r.o., Karlovy Vary za předpokládanou cenu
2000,- Kč za jedno hřiště



ukládá
OSA MěÚ kontrolu zajistit



hlasování
4 pro
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Usn.č. 10/05 -2)
Žádost FK Nová Role o možnost uspořádat dne 28. 3. 2015 Sportovní ples:
RMě
 bere na vědomí
žádost FK Nová Role na pořádání Sportovního plesu dne 28. 3. 2015


schvaluje
jeho konání a zapůjčení Společenského sálu Kulturního domu pro tyto účely



stanovuje
s ohledem na aktuální stav budovy a prostor v ní cenu za pronájem Spol. sálu KD ve výši 50%
ceny dle usn. RMě č. 58/04-6) z 10. 7. 2013.



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/05 -3)

Přehled kulturních akcí pořádaných městem Nová Role v roce 2015:
RMě
 bere na vědomí
předložený přehled kulturních akcí


ukládá
Komisi pro školství, kulturu a sport projednat možnost pořádání diskoték pro mladé



hlasování
4 pro
Usn.č. 10/05 -3)

Jednání Komise pro školství, kulturu a sport dne 19.2.2015:
RMě
 bere na vědomí
zápis z jednání komise


hlasování
4 pro
Usn.č. 10/05 -4)

Pověření k jednání za město Nová Role v rámci správních řízení podle stavebního zákona:
RMě
 pověřuje
investičního referenta OSA MěÚ Mgr. Luboše Pastora k jednání za město v rámci správních řízení
podle stavebního zákona v případech, kdy je město Nová Role účastníkem řízení.


hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v.r.
starostka města

Milena Tichá, v.r.
radní
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