USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
ze 47. zasedání konaného dne 27. 7. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 47/02 – 1)
Dodatek č.1/2016 k nájemní smlouvě:
RMě


schvaluje
uzavření dodatku č. 1/2016 k nájemní smlouvě ze dne 23. 10. 2002 uzavřené mezi Městem Nová
Role jako pronajimatelem a Norobyt s. r. o. jako nájemcem na pronájem zařízení pro rozvody
teplené energie ve městě. Dodatkem č. 1/2016 dochází ke změně článku V. smlouvy stanovení
roční výše nájemného, které se s účinností od 1. ledna 2016 stanovuje v celkové výši Kč
=1 000 000,--, z toho movitý majetek Kč =100 000,--, nemovitý majetek Kč =900 000,--.
Nájemné je splatné ve dvou stejných splátkách k 30. 6. a k 30. 11. příslušného roku. DPH bude
účtováno v souladu se zákonem o DPH. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají zachována. Dodatek
vychází z usn. ZMě č. 15/04-11) ze dne 22. 6. 2016.



hlasování
4 pro
Usn.č. 47/02 – 2)

Uzavření smlouvy o výprose:
RMě


schvaluje
uzavření smlouvy o výprose prostor na dobu neurčitou pro svoji příspěvkovou organizaci Dům
dětí a mládeže Nová Role na adrese Chodovská 236 v Nové Roli o celkové výměře 561,13 m2
dle stavební projektové dokumentace Příloha č. 1 B- výkresy D.1.1-03 - Půdorys 1.N.P.pdf a
D.1.1-02 - Půdorys 1.P.P.pdf.



hlasování
4 pro
Usn.č. 47/02 – 3)

Prodej prázdné bytové jednotky č. 17 ve Svobodově ul. č. p. 97 v Nové Roli:
RMě
 ukládá
tajemníkovi zveřejnit záměr obce na prodej prázdné bytové jednotky č. 17 ve Svobodově ul. č.
p. 97 v Nové Roli dle platných podmínek města.


hlasování
4 pro

Usn.č. 47/03 – 1)
Výměna plastového okna v KD:
RMě
 bere na vědomí
nabídku na stavební práce – výměna oken v zadní části pódia v KD v rámci „Vnitřních stavebních
úprav prostor kulturního domu“;
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schvaluje
objednání dodávky 1 ks plastového okna o rozměrech 110 x 50 cm pro prostor nad pódiem
v rámci akce „Vnitřní stavební úpravy prostor kulturního domu“ v ceně Kč= 3.500,--



ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít objednávku na zhotovení díla v termínu do 31. 8. 2016;



ukládá EO MěÚ
navrhnout rozpočtové opatření k realizaci akce převodem finančních prostředku z údržby
komunikací města.



hlasování
4 pro
Usn.č. 47/03 – 2)

Zrušení usnesení č. 46/03 -1):
RMě
 ruší
na základě jednání ZMě dne 27. 7. 2016, své usnesení č. 46/03 – 1) ze dne 13. 7. 2016.


hlasování
4 pro

Usn.č. 47/04 – 1)
Rozpočtová opatření č. 26/2016, 27/2016:
RMě
 schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/2016 na Kč 73 000,-Snižují se běžné výdaje – komunální komunikace
§ 2212, položka 5169
Zvyšují se běžné výdaje – kulturní dům
§ 3392, položka 5171 – opravy a udržování
(úprava zadní části pódia)
§ 3392, položka 5139 – materiály (regály)


schvaluje
rozpočtové opatření č. 27/2016 na Kč 25 000,-Snižují se běžné výdaje – komunální komunikace
§ 2212, položka 5169
Zvyšují se běžné výdaje – svoz tříděného odpadu
§ 3725, položka 5169



hlasování
4 pro

o Kč 73 000,-o Kč 68 000,-o Kč 5 000,--

Usn.č. 47/04 – 2)
Prodej minibusu:
RMě
 schvaluje
prodej drobného hmotného majetku – minibusu (z důvodu neupotřebitelnosti a finanční
nákladnosti pro město) v celkové částce Kč =10 000,--. Rok pořízení je 2008, minibus byl získán
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darem z Německa, rok jeho výroby je 1981. Prodej bude realizován zájemci panu ********


hlasování
4 pro

Usn.č. 47/05 – 1)
Umístění sídla Českého svazu včelařů, o. s.:
RMě
 neschvaluje
umístění sídla Českého svazu včelařů, o. s., okresní výbor Karlovy Vary, základní organizace,
evid. č. 30309, 362 25 Nová Role na adrese Městského úřadu Nová Role, Chodovská 236/6 362
25 Nová Role.


hlasování
4 pro
Usn.č. 47/05 – 2)

Světelná vánoční výzdoba:
RMě
 schvaluje
doplnění světelné vánoční výzdoby na vánoční strom města a to světelný řetěz v délce 20 m
v počtu 2 ks barva teplá bílá a dále denní dekorace bondová vločka o velikosti 25 -30 cm v počtu
20 ks


ukládá EO MěÚ NR
zajistit objednávku do Kč =20 000,-- celkem včetně DPH.



hlasování
4 pro

Usn.č. 47/05 – 3)
Politická inzerce do Novorolského zpravodaje:
RMě
 schvaluje
se zařazením politické placené inzerce do dvojčísla září-říjen Novorolského zpravodaje.


hlasování
4 pro

Usn.č. 47/05 – 4)
Přidělování popelnic na komunální odpad:
RMě
 projednala
v souladu s usn. ZMě č. 15/05 – 4), připomínku občana města ******** (přidělování popelnic
na komunální odpad obyvatelům RD ve městě)
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považuje
současný stav a způsob přidělování popelnic občanům města za dostatečný bez nutnosti ho
měnit



hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, v. r.
místostarosta města
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