USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 29. zasedání konaného dne 4. 11. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 29/02 – 1)
Kontrola plnění usnesení:
RMě
 provedla
kontrolu plnění usnesení č. 28/03-3), 28/04-6), 28/08-3)


revokuje
své usnesení č. 28/04-6) takto: termín pro splnění podmínky uhrazení závazků vůči městu Nová
Role se prodlužuje do 30. 11. 2015; v Dohodě o splátkách sepsané následně s dlužníkem bude
termín první splátky stanoven na prosinec 2016 a poslední splátka bude uhrazena v únoru 2016;
nebude-li s dlužníkem pro nesplnění podmínek sepsána Dohoda o splátkách, nebude s ním
uzavřen dodatek k nájemní smlouvě na další období.



hlasování
5 pro
Usn.č. 29/03 – 1)

Pacht pozemku p. p. č. 1160/43 o výměře 285m2 – zahrada v kolonii Na Bouchalce:
RMě
 schvaluje
na základě zveřejněného záměru obce a předložených žádostí pacht pozemkové parcely č.
1160/43 o výměře 285m2 v lokalitě Na Bouchalce pro ******** za cenu obvyklou 8,- Kč
/m2/ročně.


hlasování
5 pro
Usn.č. 29/03 – 2)

Pronájem nebytového prostoru v budově č. p. 237, ul. Rolavská:
RMě
 schvaluje
na základě zveřejněného záměru obce a předložené žádosti pronájem nebytových prostor
(lékařská ordinace s příslušenstvím) o výměře 85,71 m2 v II. nadz. podlaží pro MUDr. Štěpána
Nováčka, IČ 70867933, Karlovy Vary, Moskevská 1594/35 s platností od 1. 1. 2016.


ukládá
Norobyt s.r.o. pronájem organizačně zajistit



hlasování
4 pro

Usn.č. 29/03 – 3)
Pronájem nebytových prostor o výměře 35,8 m2 v II. nadz. podlaží Kulturního domu –
Chodovská č. p. 236 Nová Role
RMě
 schvaluje
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na základě zveřejněného záměru obce a podané žádosti pronájem místnosti o velikosti 35,8m2
v II. nadz. podlaží Kulturního domu (Chodovská č. p. 236, Nová Role) ve prospěch spolku
Pěvecký sbor Chorea Nova, IČ 22725016, K Lávce 282, Nová Role, zastoupený JUDr. Alicí
Zachariášovou za účelem pěveckých zkoušek, za paušální cenu 100,- Kč měsíčně.


hlasování
5 pro
Usn.č. 29/03 – 4)

Záměr prodeje části pozemku p. p. č. 1514/1 o výměře 81m2 v k. ú. Nová Role :
RMě
 ukládá
OSA MěÚ zveřejnit na základě předložené žádosti ****** záměr obce na prodej pozemku p. p.
č. 1514/1 o výměře 81 m2 v k. ú. Nová Role.


hlasování
5 pro
Usn.č. 29/03 – 5)

Pronájem bytu č. 13 v bytovém domě v ul. Nádražní, č. p. 291, Nová Role:
RMě
 projednala
předložené žádosti o pronájem uvolněného bytu č. 13, Nádražní 291, Nová Role


schvaluje
pronájem bytu pro žadatele ********



ukládá
Norobyt s.r.o. uzavřít s žadatelem nájemní smlouvu za obvyklých podmínek města



hlasování
5 pro
Usn.č. 29/04 – 1)

Rozbor hospodaření města k 30. 9. 2015:
RMě
 bere na vědomí
zprávu EO MěÚ o výsledcích hospodaření města k 30. 9. 2015 a k ní příslušné přílohy


hlasování
5 pro
Usn.č. 29/04 – 2)

Rozpočtová opatření:
RMě
 projednala
předložené podklady


schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2015 na 40.000,- Kč (malování v budově č. p. 237, zdravotní
středisko)



schvaluje
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rozpočtové opatření č. 33/2015 na 43.000,- Kč (dary do Charitativního fondu)


schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/2015 na 50.000,- Kč (zpracování projektové dokumentace na opravu
přelivu rybníka)



hlasování
5 pro
Usn.č. 29/04 – 3)

Rozpočet města Nová Role na rok 2016:
RMě
 projednala
druhou pracovní verzi – návrh Rozpočtu města Nová Role na rok 2016


ukládá
EO MěÚ (správci rozpočtu) rozeslat předložený návrh zastupitelům města.



hlasování
5 pro

Usn.č. 29/04 – 4)
Finanční dar:
RMě
 projednala
předložený materiál


schvaluje
udělení finančního daru v kompetenci RMě ******** dle předloženého návrhu



hlasování
4 pro 1 se zdržel

Usn.č. 29/04 – 5)
Příspěvek – penzijní připojištění:
RMě
 projednala
předložené podklady


ukládá
EO MěÚ prověřit možnost poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům města a
uvolněným zastupitelům města



hlasování

5 pro

Usn.č. 29/04 – 6)
Příspěvek na ošatné:
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RMě



doporučuje
ZMě schválit starostce města výplatu finančního příspěvku na ošatné ve výši 2700,- Kč / měs.
hlasování
4 pro 1 se zdržel

Usn.č. 29/05 – 1)
Veřejná zakázka malého rozsahu – svoz bio a kovo odpadu:
RMě
 bere na vědomí
předložené nabídky společností AVE CZ, odpadové hospodářství s. r. o. a Marius Pedersen a. s.
na poskytnutí nádob a svoz složek tříděného komunálního odpadu (bio a kov)


ukládá
tajemníkovi MěÚ projednat se společností Marius Pedersen a. s. podrobné podmínky poskytování
služby svozu od 1. 1. 2016



hlasování
5 pro

Usn.č. 29/06 – 1)
Právní služby městu:
RMě
 projednala
předložený materiál


souhlasí
s ukončením Dohody o poskytování právní pomoci uzavřené mezi městem a JUDr. Alicí
Zachariášovou, DIČ CZ6354151265



ukládá
starostce města uzavřít dohodu o ukončení právní pomoci



hlasování
3 pro 2 se zdrželi
Usn.č. 29/06 – 2)

Právní služby městu:
RMě
 schvaluje
uzavření příkazní smlouvy s Advokátní kanceláří JUDr. Josef Kollár a partneři, IČ 66207622, se
sídlem v Sokolově, obce Ležáky 972/1, PSČ 356 01 s platností od 1. 12. 2015 na dobu neurčitou
v částce Kč =20 000,-- vč. DPH měsíčně v rozsahu služeb poskytování právní pomoci městu
v poradenské činnosti při vyřizování běžné právní agendy, zejména záležitosti občanského práva,
obchodního práva, pracovního práva, komunálního práva, přestupkového a správního práva.


hlasování
3 pro 2 se zdrželi
Usn.č. 29/07 – 1)
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Správce Kulturního domu:
RMě
 bere na vědomí
návrh místostarosty na změnu správce kulturního domu


doporučuje
starostce města uzavřít Dohodu o pracovní činnosti s novým správcem



hlasování
5 pro
Usn.č. 29/07 – 2)

Volba členů Školské rady:
RMě
 projednala
předložené podklady ke kandidátům do Školské rady ZŠ Nová Role za zřizovatele


jmenuje
třetinu členů Školské rady za zřizovatele takto:
- Jan Lichnovský ******** místostarosta města
- Ing. Václav Bechiňský ******** pedagog



ukládá
ředitelce ZŠ Nová Role zajistit volbu členů Školské rady za rodiče a jmenovat členy za organizaci



hlasování
4 pro
Usn.č. 29/07 – 3)

Zhotovitel Novorolského zpravodaje:
RMě
 bere na vědomí
předložené nabídky na tisk Novorolského zpravodaje


schvaluje
objednání tisku počínaje lednem 2016 jako dvouměsíčníků s nákladem 1750 ks o 12 stranách od
společnosti Media a.s., Karlovy Vary Dalovice, Botanická 252/6, IČ 28500091, která předložila
nejlevnější nabídku



hlasování
5 pro

Usn.č. 29/07 – 4)
Jednání komisí RMě:
RMě
 bere na vědomí
předložený zápis Komise pro kulturu, školství a sport z jejího zasedání ze dne 15. 10. 2015


hlasování
5 pro
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Usn.č. 29/07 – 5)
Platy ředitelů ve školských zařízeních města – příspěvkových organizacích:
RMě
 nově stanovuje
Na základě zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění a nařízení vlády č.
564/2006 Sb., v platném znění s účinností od 1. 11. 2015, v souladu se zákonem o
pedagogických pracovnících a na základě příslušných ustanovení školského zákona a zákona o
obcích


hlasování
5 pro

Usn.č. 29/07 – 6)
Lampionový průvod:
RMě
 bere na vědomí
pořádání Lampionového průvodu dne 13. 11. 2016, který organizuje DDM Nová Role


hlasování
5 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, v. r.
místostarosta města
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