USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 23. zasedání konaného dne 26. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 23/02 – 1)
Rozpočtové opatření č. 22/2015:
RMě
 doporučuje ZMě
schválit rozpočtové opatření č. 22 na 250 tis. Kč – přesun prostředků z § 2219 (parkovací
plochy) do § 2321 (ČOV v areálu TIC)


hlasování
3 pro
Usn.č. 23/02 – 2)

Smlouvy o dotaci z prostředků EU prostřednictvím ROP Severozápad – Páteřní komunikace
Mezirolí a Zřízení ZUŠ Nová Role:
RMě
 schvaluje
návrh Smlouvy č. CZ.1.09./2.2.00/86.01347 a návrh Smlouvy č. CZ.1.09./2.2.00/86.01339 o
poskytnutí dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad
pro projekt "Nová Role – Mezirolí – komunikační systém obce Mezirolí – páteřní komunikace" a
pro projekt "Zřízení základní umělecké školy"


pověřuje
starostku města podpisem smluv



hlasování
3 pro
Usn.č. 23/02 – 3)

Žádost o dotaci z rozpočtu města:
RMě
 bere na vědomí
žádost ******* o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na účast na mistrovství světa v kickboxu. V souladu s pravidly města lze případný příspěvek poskytnout až následně po konání akce
a to v max. výši 5 tis. Kč.


hlasování
3 pro

Usn.č. 23/03 – 1)
Vydavatel Novorolského zpravodaje:
RMě
 schvaluje
z důvodu nespokojenosti redakční rady NZ se stávající spoluprací změnu zhotovitele NZ


pověřuje EO MěÚ
provedením poptávky na nového zhotovitele
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hlasování
3 pro
Usn.č. 23/03 – 2)

Veřejná zakázka malého rozsahu „Vybavení interiérů – projekce DDM Nová Role a knihovna“:
RMě
 bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro VZMR „Vybavení interiérů – projekce“


schvaluje
nabídku na plnění veřejné zakázky uchazeče NEMOS GROUP a.s., Za Císařským mlýnem 1115/2,
Praha 7 - Bubeneč, PSČ 170 00, IČ 27398072, s nabídkovou cenou 375.947,00 Kč včetně DPH



ukládá
starostce města v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o veřejných zakázkách uzavřít s
vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce



hlasování
3 pro
Usn.č. 23/04 – 1)

Podnájem nebytových prostor – kosmetiky v ul. Nádražní č. p. 254 :
RMě
 projednala
žádost nájemce nebytových prostor o možnost podnájmu části prostor


schvaluje
podnájem části nebytových prostor – kosmetika pro ************ od 1. 9. 2015



hlasování
3 pro

Usn.č. 23/04 – 2)
Výměna bytů ul. U Plynárny:
RMě
 schvaluje
výměnu bytu č. 3 o velikosti 2 + KK v ulici U Plynárny č. p. 307 za neobsazený byt č. 1 v ulici U
Plynárny č. p. 310 a to pro ********* dle předložené žádosti


schvaluje
výměnu bytu č. 13 o velikosti 3 + KK v ulici U Plynárny, č. p. 310 za byt č. 3 o velikosti 2 + KK
v ulici U Plynárny č. p. 307 a to pro ********* dle předložené žádosti



ukládá
Norobyt, s.r.o. zajistit realizaci



ukládá
OSA MěÚ zveřejnit záměr na pronájem uvolněného bytu č. 13, U Plynárny (po jeho předání
nájemcem zpět městu)



hlasování
3 pro
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Usn.č. 23/05 – 1)
Pers. záležitosti:
RMě
 stanovuje
s účinností od 1. září 2015 počet zaměstnanců zařazených v MěÚ Nová Role na jedenáct


schvaluje
s účinností od 1. září 2015 nový Organizační řád MěÚ Nová Role



hlasování
3 pro

Usn.č. 23/06 – 1)
Autobusová doprava Ligneta regionalbus – žádost KÚKK:
RMě
 schvaluje
udělení licence pro provozování autobusové dopravy na lince Karlovy Vary – Nová Role –
Marktredwitz pro právnickou osobu Ligneta regionalbus, s.r.o.


hlasování
3 pro

Usn.č. 23/06 – 2)
Autobusová doprava Ligneta regionalbus – žádost KÚKK:
RMě
 doporučuje ZMě
schválit zahájení jednání a přípravu podkladů pro projekt přeshraniční spolupráce Česká
republika / Sasko Karlova stezka (II. etapa)


hlasování
3 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský v. r.
místostarosta města
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