USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 24. zasedání konaného dne 2. 9. 2015 v sále Domu kultury v Nové Roli

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

Usn.č. 24/02)
Dohoda o narovnání – pozemek p. p. č. 964/1, k. ú. Mezirolí:
RMě
 projednala
aktuální stav stavby Páteřní komunikace Mezirolí na pozemku p. p. č. 964/1 v k. ú. Mezirolí


schvaluje
dohodu o narovnání mezi městem Nová Role a majitelkou nemovitosti sousedící s předmětným
pozemkem ******** týkající se přesunutí plotu na hranice pozemku



hlasování
5 pro
Usn.č. 24/03 – 1)

Rozpočtové opatření č. 23/2015:
RMě
 projednala
aktuální stav prací na rekonstrukci bytu v prostorách v hasičské zbrojnici


schvaluje
rozpočtové opatření č. 23/2015 na částku 120 tis. Kč na dodatečné práce na rekonstrukci bytu
- Snižují se kapitálové výdaje § 2223, položka 6121 „Bezp. silničního provozu – přechody Školní,
Chodovská“ o 120 tis. Kč,
- zvyšují se kapitálové výdaje § 3612, položka 6121 „Rekonstrukce bytu v budově zbrojnice“ o
120 tis. Kč



hlasování
5 pro
Usn.č. 24/04 – 1)

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce bytu v budově zbrojnice“:
RMě
 projednala
aktuální stav prací na rekonstrukci bytu v prostorách v hasičské zbrojnici


schvaluje
v souladu s doporučením OSA nabídku na plnění dodatečných prací zhotovitele JML stavební
s.r.o., Bendlova 572, Sokolov 356 01, IČ 26412314, s nabídkovou cenou 116 477,00 Kč včetně
DPH



hlasování
5 pro

1

Usn.č. 24/04 – 2)
Veřejná zakázka malého rozsahu „NOVÁ ROLE ULICE CHODOVSKÁ A ŠKOLNÍ PŘECHODY PRO
CHODCE“:
RMě
 bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu „NOVÁ ROLE
ULICE CHODOVSKÁ A ŠKOLNÍ PŘECHODY PRO CHODCE“


schvaluje
v souladu s doporučením hodnotící komise výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče
Satrezidenc spol. s r.o., IČ 25200143, Dalovická 106/19, 360 04 Karlovy Vary s nabídkovou
cenou 1.710.039,87 Kč včetně DPH



hlasování
5 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský v. r.
místostarosta města

2

