USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 13. zasedání konaného dne 22. 4. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 13/02 – 1)
Finanční záležitosti – rozpočtová opatření r. 2015:
RMě
 projednala
navržená rozpočtová opatření v rámci svých kompetencí


schvaluje
rozpočtová opatření dle předloženého návrhu:
o RO 1/2015 – nákup služebního vozu, přesun prostředků mezi § rozp. ve výši 70 tis. Kč
o RO 2/2015 – výměna koberce obř.síň, přesun prostř. ve výši 41 tis. Kč
o RO 3/2015 – nákup čerpadla do čističky OV v areálu TIC, přes. prostř. ve výši 44 tis. Kč
o RO 4/2015 – rekonstrukce kanceláří MěÚ, přesun prostř. ve výši 70 tis. Kč
o RO 5/2015 – nákup 2 ks kontejneru na kom. odpad, přesun prostř. ve výši 98 tis. Kč



hlasování
5 pro
Usn.č. 13/02 – 2)

Hosp. výsledek MŠ Nová Role:
RMě
 projednala
zprávu ředitelky MŠ Nová Role vč. hosp. výsledku organizace


schvaluje
rozdělení HV takto: Kč 118,06 plně do Rezervního fondu



hlasování
5 pro
Usn.č. 13/02 – 3)

Závazné ukazatele nákladů příspěvkových organizací města:
RMě
 projednala
návrh rozpisu závazných ukazatelů nákladů příspěvkových organizací ZŠ Nová Role (včetně
školní jídelny), MŠ Nová Role, MŠ Mezirolí, DDM Nová Role


schvaluje
závazné ukazatele těchto přísp. organizací dle předloženého návrhu, přičemž celkové částky
příspěvků na provoz činí:
o ZŠ Nová Role (vč. ŠJ) 2 500 000,- Kč
o MŠ Nová Role 1 286 000,- Kč
o MŠ Mezirolí 348 000,- Kč
o DDM Nová Role 730 000,- Kč



hlasování
5 pro
Usn.č. 13/02 – 4)

Dotace na činnost spolků působících v Nové Roli:

1

RMě


projednala
předložené žádosti jednotlivých spolků o dotaci na činnost na rok 2015



schvaluje
dotaci spolkům TK Nová Role (42 tis. Kč), ČRS MO Božičany (20 tis. Kč), Skaut – český skauting
ABS, středisko Javor Nová Role (10 tis. Kč) a pěvecký sbor Chorea Nova Nová Role (11 tis. Kč)



doporučuje
zastupitelstvu města schválit dotaci spolkům TJ Nová Role a FK Nová Role



hlasování
4 pro 1 se zdržel
Usn.č. 13/02 – 5)

Odpisový plán MŠ Nová Role na rok 2015:
RMě
 projednala
předložený návrh odpisového plánu této příspěvkové organizace


schvaluje
odpisový plán MŠ Nová Role, Rolavská 234 v částce 21 595,- Kč



hlasování
5 pro
Usn.č. 13/02 – 6)

Odpisový plán ZŠ Nová Role na rok 2015:
RMě
 projednala
předložený návrh odpisového plánu této příspěvkové organizace


schvaluje
odpisový plán ZŠ Nová Role v částce 29 567,- Kč



hlasování
5 pro
Usn.č. 13/02 – 7)

Doplatek části splátky budoucí kupní ceny bytu č. 27, Nádražní č.p. 291:
RMě


projednala
žádost o odklad doplatku splátky budoucí kupní ceny bytu



schvaluje
žadateli ********* odklad doplatku splátky a to nejpozději do 30. 6. 2015



hlasování
5 pro

2

Usn.č. 13/02 – 8)

Podmínky pro čerpání účelové investiční dotace ve prospěch TJ Nová Role:
RMě



se seznámila
s návrhem podmínek pro čerpání účelové investiční dotace spolkem TJ Nová Role



schvaluje
pravidla v předloženém znění



hlasování
4 pro 1 se zdržel
Usn.č. 13/03 – 1)

Pacht pozemku p.č. 867/37 v lokalitě „U Plynárny“:
RMě
 schvaluje
ukončení pachtu pozemku p.č. 867/37 o výměře 174m 2, v k.ú. Nová Role, lokalita „U Plynárny“


ukládá
EO MěÚ, po uplynutí lhůty zveřejněného záměru obce uzavřít novou pachtovní smlouvu za cenu
7,- Kč m2 /rok


hlasování
5 pro
Usn.č. 13/03 – 2)

Pronájem části pozemku p.p. č. 1026:
RMě
 projednala
předloženou žádost Jaroslavy Heřmánkové, Smolné Pece č. p. 153, IČ 69928053 o pronájem
předzahrádky dočasný o rozměrech cca 25m 2 před Cukrárnou Pralinka, kterou provozuje


ukládá
EO MěÚ Nová Role zveřejnit záměr obce na pronájem této části pozemku



pověřuje
EO MěÚ Nová Role k rozhodnutí o uzavření nájemní smlouvy na tuto plochu za obecně platných
podmínek města Nová Role po ukončení připomínkování zveřejněného záměru obce



hlasování
5 pro

Usn.č. 13/03 – 3)
Pronájem bytu č. 4, ul. Tovární, č.p. 239:
RMě
 projednala
předložené žádosti o pronájem této bytové jednotky


schvaluje
pronájem bytové jednotky č. 4, Tovární č.p. 239, Nová Role žadateli *********
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hlasování
5 pro
Usn.č. 13/04 – 1)

Zakázky města – autorský dozor pro stavbu „Nová Role – Mezirolí – Komunikační systém obce
Mezirolí – páteřní komunikace“:
RMě
 projednala
návrh příkazní smlouvy pro tuto investiční akci


schvaluje

uzavření této příkazní smlouvy s projektanty
o Oto Szakos, IČ 15725138, Nové Hamry – hlavní projektant
o Ing. Ivan Škulavík, IČ 18733336, Sokolov – projekt pozemních staveb
o Miroslav Remišovský (Elektroplán, s.r.o.), IČ 26394472, K.Vary – projekt elektro
o Ing. Vlad. Palivec (Alfa-projekt), IČ 45355711, Otovice – projekt kanalizace
Cena za dílo = 450,- Kč / hodinu, předpokládaný rozsah 20 – 25 hodin za každou profesi



pověřuje
starostku města podpisem smluv



hlasování
5 pro

Usn.č. 13/04 – 2)
Zakázky města – výběr zhotovitele pro stavbu „Nová Role – Mezirolí – Komunikační systém
obce Mezirolí – páteřní komunikace“:
RMě
 projednala a vzala na vědomí
výsledek jednání hodnotící komise ze dne 10. a 17. 4. 2015, pro tuto veřejnou zakázku


schvaluje

v souladu s doporučením komise výběr nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky
– uchazeč FIRESTA – Fišer, rekonstrukce stavby, a.s. Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ
25317628 s nejnižší nabídkovou cenou 45.653.719,30 Kč



pověřuje
starostku města podpisem smlouvy o dílo s vítězem veřejné zakázky



ukládá
starostce města za obvyklých cenových podmínek zajistit na realizaci akce technický dozor
investora



hlasování
5 pro

Usn.č. 13/04 – 3)
Zakázky města – investiční akce „Nová Role – ulice Na Bouchalce“:
RMě
 vzala na vědomí
informaci starostky města o aktuálním stavu této investiční akce
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doporučuje
ZMě přijmout na jednání dne 29. 4. 2015 rozpočtové opatření v předpokl. výši 1,8 – 2 mil. Kč
bez DPH pro úhradu neočekávaných nákladů investiční akce souvisejících s budováním
komunikace



hlasování
5 pro
Usn.č. 13/05 – 1)

Prodej dřeva – tyčoviny z lesů města:
RMě
 projednala
předložený návrh správce městských lesů


schvaluje
prodej dřeva – tyčoviny na ohradníky z lesů města z probírky do 40-ti let věku dle záv. ukazatelů
LHP společnostem Agropol Počerny, Farma Kubernát a Vlastimil Pokluda



hlasování
5 pro
Usn.č. 13/05 – 2)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti :
RMě
 projednala
předložený návrh smlouvy


schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.
v rozsahu 17,15 m2 na p.p.č. 997/1 v k.ú. Mezirolí, za jednorázovou náhradu ve výši 2.420,- Kč



hlasování
5 pro
Usn.č. 13/05 – 3)

Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti :
RMě
 projednala
předložený návrh smlouvy


schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věc. břemene – služebnosti ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s.
v rozsahu 7,98 m2 na p.p.č. 188/7 v k.ú. Mezirolí, za jednorázovou náhradu ve výši 1.200,- Kč



hlasování
5 pro
Usn.č. 13/05 – 4)

Zápis z jednání redakční rady Novorolského zpravodaje :
RMě


bere na vědomí
zápis RRNZ
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ukládá
OSA MěÚ realizovat opatření navržená v souladu se zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních
údajů



hlasování
5 pro
Usn.č. 13/05 – 5)

Zřízení nového sběr.místa tříděného odpadu :
RMě
 projednala
požadavek na nové sběrné místo tříd. odpadu v chatové oblasti v k.ú. Mezirolí


schvaluje
zřízení sběrného místa dle návrhu OSA



hlasování
5 pro

Usn.č. 13/05 – 6)
Porcelánové slavnosti v Karlových Varech:
RMě
 souhlasí
s převzetím záštity nad akcí pořádanou spol. THUN 1794, a.s. pod názvem Porcelánové slavnosti
v Karlových Varech konané ve dnech 1. – 3. 5. a 4. – 6. 9. 2015


schvaluje
použití znaku města na této akci



hlasování
5 pro

Usn.č. 13/05 – 7)
Oslavy 50. výročí MŠ Nová Role:
RMě
 bere na vědomí
akci k 50. Výročí otevření MŠ v Nové Roli


souhlasí
s plánovanými výdaji ve výši 6.100,- Kč z rozpočtu MŠ na tuto akci



hlasování
5 pro

Usn.č. 13/05 – 8)
Provoz čerpadla OV a stav kanalizace v areálu TIC:
RMě
 bere na vědomí
informaci starostky z místního šetření v areálu TIC
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vyzývá
nájemce k předložení faktur s vyúčtováním od společnosti ČEZ, a.s.



pověřuje
starostku města k jednání se společností VAK, a.s. o možnosti převzetí kanalizace v areálu TIC
do majetku



hlasování
4 pro 1 se zdržel

Usn.č. 13/05 – 9)
Provoz služebního vozidla Škoda Fabia, RZ 1K2 0420:
RMě
 projednala
možnost odprodeje starého služebního vozu, příp. jeho využití ve prospěch VHČ Správa lesů
města Nová Role


schvaluje
zkušební provoz (do 30. 6. 2015) vozidla Škoda Fabia, 1K2 0420, ve prospěch správy městských
lesů pro prověření využitelnosti a nákladovosti vozu pro tuto činnost



hlasování
5 pro

Jitka Pokorná, v.r.
starostka města

Jan Lichnovský, v.r.
místostarosta města
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