USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
ze 48. zasedání konaného dne 10. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 48/02 – 1)
Prodej pozemku p. č. 76/2 o výměře 212 m2 v k. ú. Mezirolí:
RMě
 projednala a bere na vědomí
předloženou žádost,


ukládá
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti pana ********, zveřejnit záměr obce na
prodej pozemku p. č. 76/2 o výměře 212 m 2 v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, od kterého byl GP
č. 728-99/2016 oddělen nový pozemek p.č. 76/6. Požadovaný pozemek sousedí s pozemkem
žadatele. Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši 250,- Kč + 21% DPH za m2 plochy,



hlasování
3 pro
Usn.č. 48/02 – 2)

Zapůjčení party stanu:
RMě
 schvaluje
zapůjčení 1 ks velkého party stanu zdarma z majetku města na sobotu 27. 8. 2016 pro oddíl
Vzpírání Tělovýchovné jednoty Nová Role na oslavy 40. výročí činnosti oddílu. Vzpěrači si zajistí
sami dopravu stanu ze skladu města garáž č. 6 v Nové Roli v ul. U Plynárny č. p. 307 na místo
konání akce a uhradí obsluhu personálu na montáž a demontáž stanu,


hlasování
3 pro
Usn.č. 48/03 – 1)

Opravy místních silnic a komunikací:
RMě
 bere na vědomí
informaci o stavu oprav komunikací,


doporučuje
zastupitelstvu města schválit změnu Přílohy č. 3 k rozpočtu města na rok 2016 – opravy místních
silnic a komunikací, případně jiných významných součástí města Nová Role v souladu s
doporučením OSA MěÚ Nová Role,



hlasování
3 pro

Usn.č. 48/03 – 2)
Veřejná zakázka malého rozsahu – projekt „Uzavření skládky odpadů v Nové Roli“:
RMě
 bere na vědomí
výsledek průzkumu trhu na veřejnou zakázku malého rozsahu na zpracování projektové
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dokumentace pro stavební povolení na realizaci projektu „Uzavření skládky odpadů v Nové Roli“,


schvaluje
v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče Sweco
Hydroprojekt a.s., Táborská 31, 140 16 Praha 4, IČ 26475081 s nabídkovou cenou 246 840,00
Kč včetně DPH,



ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci
akce,



hlasování
3 pro

Usn.č. 48/03 – 3)
Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt „MŠ NR – PD zateplení pavilónů“
RMě
 bere na vědomí
předloženou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby na zpracování
energetického posudku včetně PENB a EŠ pro projekt „MŠ NR- PD zateplení pavilónů“,


schvaluje
nabídku na plnění veřejné zakázky uchazeče ENERGOPLAN s.r.o., Blahoslavova 93/17, 360 09
Karlovy Vary, IČ 26363968, s nabídkovou cenou 85.000,00 Kč bez DPH, 102.850,00 vč. DPH,



ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce,



hlasování
3 pro
Usn.č. 48/03 – 4)

Vnitřní sanace suterénních prostor zdravotního střediska:
RMě
 bere na vědomí
nabídku na dodatečné stavební práce na realizaci stavby „Vnitřní sanace suterénních prostor
zdravotního střediska“,


schvaluje
v souladu s doporučením OSA MěÚ nabídku na plnění dodatečných stavebních prací zhotovitele
JML stavební s.r.o., Bendlova 572, Sokolov 356 01, IČ 26412314, s nabídkovou cenou 29 761,00
Kč včetně DPH,



ukládá
starostce města v souladu uzavřít s vybraným uchazečem smluvní vztah,



hlasování
3 pro

Usn.č. 48/03 – 5)
Opravy a udržování – zateplení sálu JSDH NR:
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RMě


bere na vědomí
nabídku na dodatečné stavební práce na realizaci stavby „Opravy a udržování - zateplení sálu
JSDH NR“,



schvaluje
v souladu s doporučením OSA nabídku na plnění stavebních prací zhotovitele STAVSO s.r.o.,
Černý vrch, 356 04 Dolní Rychnov, IČ 29156009, s nabídkovou cenou 18 128,00 Kč včetně DPH,



ukládá
starostce města v souladu uzavřít s vybraným uchazečem smluvní vztah,



hlasování
3 pro
Usn.č. 48/03 – 6)

Veřená zakázka malého rozsahu – „Oprava střechy JSDH NR“:
RMě
 bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na výkon
technického dozoru objednatele na stavbu „Oprava střechy JSDH NR“,


schvaluje
v souladu s doporučením OSA nabídku na plnění výkonu technického dozoru na akci „Výkon
technického dozoru objednatele na stavbu Oprava střechy JSDH NR“ s Ing. Romanem
Havlanem, Dolní Žďár č. p. 31, Ostrov nad Ohří, PSČ 363 01, IČ 72256583, za předloženou
nabídkovou cenu 19 965,00 Kč včetně DPH,



ukládá
starostce města uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce,



hlasování
3 pro

Usn.č. 48/03 – 7)
Dodatečné stavební práce – „SO-01 – Rekonstrukce střechy vč. jejího zateplení:
RMě
 bere na vědomí
nabídku na dodatečné stavební práce na realizaci stavby „SO-01 – Rekonstrukce střechy vč.
jejího zateplení“,


schvaluje
uzavření dodatku ke smlouvě se zhotovitelem M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o., Přerovského 126/6,
674 01 Třebíč, IČ 29292867 s nabídkovou cenou 150 513,11 Kč včetně DPH,



ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci
akce,



hlasování
3 pro
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Usn.č. 48/03 – 8)
Příspěvek na opravu komunikace:
RMě
 bere na vědomí
žádost o příspěvek na opravu komunikace manželů ********,


doporučuje
zastupitelstvu města žádost o příspěvek na opravu komunikace manželů ******** schválit,



doporučuje
poskytnout příspěvek na opravu komunikace ve výši 50% doložitelných nákladů,



hlasování
3 pro
Usn.č. 48/03 – 9)

Instalace bezpečnostních mříží na nebytový prostor:

RMě



schvaluje
instalaci bezpečnostních mříží na nebytový prostor v ul. Tovární, č. p. 239, Nová Role (obchod
„Sekáček Nemo“),



ukládá
správci nemovitosti Norobyt s.r.o. v součinnosti s nájemcem nebytového prostoru instalaci mříží
zajistit,



hlasování
3 pro
Usn.č. 48/04 – 1)

Rezignace ředitelky školy Nová Role:

RMě



bere na vědomí
rezignaci ředitelky Základní školy Nová Role ******* na funkci ředitelky ZŠ k 31. 7. 2016 a
následné ukončení jejího pracovního poměru dohodou s tím, že s účinností od 1. 8. 2016
vykonává práva a povinnosti vyplývající z pracovního místa ředitele této příspěvkové organizace
pan ********, jako zástupce ředitele, který jej v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném
rozsahu činnosti, a to do doby jmenování nového ředitele na základě výsledků konkursního
řízení,



schvaluje
v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlášení konkursu (§ 166 zákona) na
obsazení pracovního místa ředitele Základní škola Nová Role – příspěvkové organizace města,



schvaluje
text oznámení o vyhlášení konkursního řízení dle přílohy,



ukládá
starostce a místostarostovi města ve spolupráci s vedoucí EO MěÚ zajistit vyhlášení a průběh
konkursu na ředitele organizace v souladu s platnými právními předpisy včetně podmínek zřízení
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příslušné konkurzní komise k zajištění jmenování nového ředitele Základní školy Nová Role
v RMě v co nejkratším možném termínu,


hlasování
3 pro
Usn.č. 48/04 – 2)

Úprava platu zástupci ředitele ZŠ NR:

RMě



schvaluje
panu ******** – po dobu výkonu práv a povinností vyplývajících z pracovního místa
příspěvkové organizace Základní škola Nová Role, Školní 232 – úpravu platu dle NV č. 564/2006
Sb. v platném znění ode dne 1. 8. 2016,



hlasování
3 pro

Úprava platu ředitelce MŠ Šikulka:

Usn.č. 48/04 – 3)

RMě



schvaluje
ředitelce své příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka Nová Role, Mezirolí č. p. 67 úpravu
platu dle NV č. 564/2006 Sb. v platném znění ode dne 1. 8. 2016,



hlasování
3 pro
Usn.č. 48/05 – 1)

Rezignace člena rady města na funkci předsedy Komise životního prostředí, výstavby a investic:

RMě



bere na vědomí rezignaci člena rady města ******** na funkci předsedy Komise životního
prostředí, výstavby a investic a děkuje mu za dosavadní odvedenou práci v této komisi. Pan
******* zůstává nadále členem Komise,



jmenuje
dnem 11. 8. 2016 nového člena Komise životního prostředí, výstavby a investic a to pana
********, člena zastupitelstva města Nová Role. Současně s tímto krokem,



jmenuje
pana ******** předsedou Komise životního prostředí, výstavby a investic,



hlasování
3 pro
Usn.č. 48/06 – 1)

Vybudování parkovacího místa u budovy plynové kotelny:

RMě



projednala a bere na vědomí
předloženou žádost,



souhlasí
s vybudováním parkovacího místa u budovy plynové kotelny v Rolavské ulici na pozemku st. p. č.
105/1 v k. ú. Nová Role, dle předložené žádosti a přiloženého zákresu. Parkovací místo bude

5

vyhrazeno pro potřebu spol. Norobyt s.r.o., realizaci si zajistí Norobyt s.r.o., náklady spojené
s vybudování a vyznačením parkovacího místa bude hradit Norobyt s.r.o.


hlasování
3 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, v. r.
místostarosta města
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