USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 19. zasedání konaného dne 1. 7. 2015 v kanceláři starostky města v prostorách MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 19/02 – 1)
Výměna nezpůsobilého vybavení městského bytu:
RMě
 projednala
informaci o nezpůsobilosti k provozu plynového sporáku v bytě č. 17, ul. Svobodova č. p. 97


schvaluje
výměnu sporáku (stáří 14 let) za sporák s pojistkou proti úniku plynu



hlasování
3 pro
Usn.č. 19/03 – 1)

Veřejná zakázka malého rozsahu – tribuna u fotbalového hřiště:
RMě
 projednala
předloženou jedinou doručenou cenovou nabídku na zhotovení tribuny u fotbalového hřiště


schvaluje
nabídku firmy KAREA, spol. s r.o. Otovice, K Panelárně 172, IČ 44268122 s nabídkovou cenou
1.228.443,00 Kč včetně DPH



ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na realizaci akce



hlasování
3 pro
Usn.č. 19/03 – 2)

Veřejná zakázka malého rozsahu – sanační a odvodňovací práce zdravotního střediska:
RMě
 projednala
předložené nabídky


schvaluje
nabídku firmy Satrezidenc spol. s r.o., IČ 25200143, Dalovická 106/19, 360 04 Karlovy Vary na
sanační a odvodňovací práce zdravotního střediska s nabídkovou cenou 462 974,99 Kč včetně
DPH



ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na realizaci akce



hlasování
3 pro
Usn.č. 19/03 – 3)

Veřejná zakázka malého rozsahu – opravy komunikací (dvůr ZŠ, sjezd z Chodovské ulice
k areálu TJ, Mezirolí, část místní komunikace od požární nádrže směrem k č. p. 141):
RMě
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projednala
předložené nabídky



schvaluje
nabídku firmy STRABAG a.s., odštěpný závod České Budějovice, Oblast sever, Parková 1205/11,
326 00 Plzeň, IČ 60838744 na opravy těchto komunikací s nabídkovou cenou 1 846 515,72 Kč
včetně DPH,



ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem smlouvu o dílo na realizaci akce



hlasování
3 pro
Usn.č. 19/04 – 1)

Žádost o prominutí úroku z prodlení:
RMě
 projednala
žádost *********, bývalého nájemce bytu č. 22, ul. Nádražní 280, o prominutí úroků z prodlení


schvaluje
prominutí poplatku a úroku z prodlení v celkové výši Kč =3 026,-- bývalému nájemci města bytu
č. 22 v Nádražní ul. č. p. 280 v Nové Roli. Jistina a soudní náklady byly uhrazeny v plné výši



hlasování
3 pro
Usn.č. 19/04 – 2)

Dar spolku Sdružení dobrovolných hasičů Nová Role:
RMě
 projednala
žádost SDH N. Role o darování vyřazeného PC z majetku města pro účely SDH


schvaluje
darování předmětného PC SDH Nová Role



souhlasí
s uzavřením Veřejnoprávní darovací smlouvy



hlasování
3 pro
Usn.č. 19/04 – 3)

Příspěvek DDM:
RMě
 projednala
žádost DDM o změnu závazných ukazatelů v souvislosti s pořádáním cyklistických závodů


schvaluje
příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary změnu závazných
ukazatelů na základě schváleného příspěvku na činnost o Kč 6 tis. na nákup odměn pro
účinkující 2. ročníku cyklozávodů. Zvyšuje se ukazatel 501 materiál o Kč 6 tis., celkem tedy na Kč
80 tis., celková výše ročního příspěvku se zvyšuje na Kč 736 tis.
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hlasování
3 pro
Usn.č. 19/04 – 4)

Splátkový kalendář – úhrada rozúčtování služeb za rok 2014:
RMě
 projednala
žádost ********* o úhradu nedoplatku za služby za rok 2014 ve splátkách


schvaluje
splátkový kalendář **********. Celková výše dluhu činí 11.143 Kč za vyúčtování služeb za rok
2014 za byt č. 22 v Nádražní ulici čp. 288. S nájemníkem bude uzavřena Dohoda o splátkách a
splátkový kalendář bude nastaven na měsíční splátky ve výši 2.000 Kč a to s platností od
července 2015.



hlasování
3 pro
Usn.č. 19/04 – 5)

Účelová neinvestiční dotace:
RMě
 projednala
žádost spolku Červení panteři o poskytnutí příspěvku


schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v částce Kč =10 000,-- pro spolek Červení Panteři Nová Role, IČ 22663207,
se sídlem Nádražní 89, Nová Role na doplnění stejnokrojů big bandu dle potřeby – košile, bundy.



hlasování
3 pro 1 se zdržel (hlasovala již i příchozí členka RMě Milena Tichá)
Usn.č. 19/04 – 6)

Účelová neinvestiční dotace:
RMě
 projednala
žádost spolku FK Nová Role o poskytnutí příspěvku


schvaluje
poskytnutí neinvestiční účelové dotace a uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí účelové
neinvestiční dotace v částce Kč =50 000,-- pro spolek Fotbalový klub Nová Role, IČ 2658890 na
nákup mobilních fotbalových branek v počtu dvou kusů s oficiálním certifikátem Bezpečná
branka pro vybavení mládeže fotbalového klubu.



hlasování
3 pro 1 se zdržel
Usn.č. 19/05 – 1)

Přenesení pravomocí RMě na odbor správních agend v případě správního řízení:
RMě
 se seznámila
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s aktuálním stavem pozemku p. p. č. 1094/10 v k. ú. Nová Role – vysoký vzrostlý travní porost
v okolí bytového domu Nádražní č. p. 263


pověřuje
OSA MěÚ, v souladu s § 102, odst. 2 k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, zahájením a vedením
správního řízení dle § 58 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. v případě, že společností Connexion
Groupe, a.s., IČ 46884025, se sídlem Dr. Davida Bechera 1177/26, Karlovy Vary nebude do
stanoveného termínu 5. 7. 2015 sjednána náprava ve věci aktuálně vedené pod č.j. 1087/2015 –
údržba pozemku p. p. č. 1094/10 v k. ú. Nová Role ve vlastnictví společnosti Connexion Groupe,
a.s.



hlasování
4 pro

Usn.č. 19/05 – 2)
Služby BOZP u investičních akcí města:
RMě
 bere na vědomí
nabídky na činnost BOZP předložené pro investiční akce „Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role –
Multifunkční využití budovy občanské vybavenosti“, „Zřízení základní umělecké školy“ a

„Nová Role - Mezirolí - komunikační systém obce Mezirolí - páteřní komunikace“



schvaluje
nabídku firmy MINI-MAX, spol. s r.o., Sokolovská 86A, 360 05 Karlovy Vary, IČ 48364347 pro
uvedené tři projekty s nabídkovou cenou 19 360,00 Kč včetně DPH za každou akci.



hlasování
3 pro 1 se zdržel

Usn.č. 19/05 – 3)
Propagační materiály města:
RMě
 se seznámila
s nabídkami reklamních agentur na zhotovení propagačních materiálů pro město


schvaluje
zajištění objednávky na pořízení reklamních předmětů města a to klasické skládačky, plnokrevný
tisk, lesklý křídový papír, velikost 99 x 210 mm, počet 2000 ks, cena Kč 6 tis. bez DPH od
společnosti Media a. s. Dalovice. Dále propisky v počtu 600 ks (bílá + modrá) v částce cca Kč 6,5
tis. bez DPH od společnosti Dinocommerce s. r. o. Karlovy Vary. Od společnosti REMA, spol. s r.
o. Karlovy Vary Balíček pro sportovce v počtu 20 ks v ceně Kč 200,--/bal. bez DPH.



hlasování
4 pro

Usn.č. 19/05 – 4)
Toalety k rybníku pro letní sezónu 2015:
RMě
 projednala
usnesení ZMě č. 06/08 – 1) – zajištění toalet ke koupališti po dobu letní sezóny 2015 a aktuální
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nabídky a možnosti společností zabývajících se provozem toaletních zařízení


schvaluje
zajištění objednávky na pronájem mobilní toalety k rybníku na letní sezónu červenec a srpen
2015 dle předložené nabídky od společnosti TOI-TOI Slaný v počtu celkem 4 ks, z toho 2 ks pro
ženy, 2 ks pro muže a z toho vždy 1 ks bez umyvadla na dobu od 3. 7. do 13. 9. 2015 celkem
v částce cca Kč 34 tis. včetně DPH, dopravy, pojištění a servisu 1x týdně



hlasování
4 pro

Usn.č. 19/05 – 5)
Smlouva o výpůjčce zařízení mezi městem Nová Role a PČR OO Nová Role:
RMě
 bere na vědomí
dodatky č. 2 a 3 k této smlouvě o zapůjčení vybavení v majetku města na základě Koordinační
dohody o prevenci kriminality


hlasování
4 pro

Usn.č. 19/05 – 6)
Využití služebního vozidlo Škoda Fabia pro účely VHČ města Správa lesů města Nová Role:
RMě
 projednala
zprávu místostarosty o vyhodnocení dvouměsíčního zkušebního provozu služebního vozu Škoda
Fabia RZ 1K2 0420


schvaluje
provoz služebního vozu Škoda Fabia RZ 1K2 0420 ve prospěch VHČ Správa lesů města Nová
Role za účelem správy městských lesů natrvalo.



hlasování
3 pro 1 se zdržel

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, v. r.
místostarosta města
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