USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
ze 49. zasedání konaného dne 24. 8. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 49/02 – 1)
Smlouva o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby ZS/1105/OT/:
RMě
 projednala a bere na vědomí
návrh Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby ZS/1105/OT/2016 k realizaci
projektu „OBNOVA MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE VRBIČKÁCH“,


schvaluje
uzavření Smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby ZS/1105/OT/2016 k
realizaci projektu „OBNOVA MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE VRBIČKÁCH“, a to za účelem dočasného
sjezdu z komunikace p. č. 1594/6, k. ú. Nová Role. Dočasný sjezd bude proveden na silnici
II/209 po dobu přípravy a realizace stavby.



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



hlasování
4 pro
Usn.č. 49/02 – 2)

Směna části pozemku p. p. č. 1593/1, k. ú. Nová Role:
RMě
 bere na vědomí
návrh OSA na směnu části pozemku p. p. č. 1593/1, k. ú. Nová Role, obec Nová Role o výměře
831m2, který je v majetku města, za pozemek p. p. č. 263, k. ú. Mezirolí, obec Nová Role o
stejné výměře za účelem realizace projektu „OBNOVA MALÉ VODNÍ NÁDRŽE VE VRBIČKÁCH“


schvaluje
zveřejnění záměru obce na tuto směnu pozemků



doporučuje
ZMě směnu pozemků na jeho nejbližším zasedání odsouhlasit



hlasování
4 pro
Usn.č. 49/03 – 1)

Členové konkursní komise:
RMě
 jmenuje
dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních
komisích
(dále jen vyhláška), členy konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení funkce ředitele
příspěvkové organizace města Nová Role, a to Základní škola Nová Role takto:
: Jitka Pokorná, starostka města a
Jan Lichnovský, místostarosta města,
členové komise za město Nová Role jako zřizovatele dle § 2 dost. 3 písm. a) vyhlášky;
: Ing. Eva Cíchová,
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úředník KÚKK, odboru školství, mládeže a tělovýchovy dle § 2 odst. 3 písm. b) vyhlášky;
: Mgr. Bc. Tomáš Mašek, ředitel Střední integrované školy Cheb
dle § 2 odst. 3 písm. c) vyhlášky;
: Mgr. Markéta Šímová,
pedagogický zaměstnanec školy dle § 2 odst. 3 písm. d) vyhlášky;
: Mgr. Martina Fenclová,
za ČŠI Karlovarský krajský inspektorát dle § 2 odst. 3 písm. e) vyhlášky;
: Simona Mašková,
členka Školské rady Základní školy Nová Role dle § 2 odst. písm. f) vyhlášky;


jmenuje
předsedou konkursní komise Jana Lichnovského, místostarostu města dle § 1 odst. 1
vyhlášky č. 54/2005 Sb.;



určuje
jako tajemníka konkursní komise Kateřinu Černou, DiS., vedoucí EO MěÚ Nová Role



hlasování
4 pro

Usn.č. 49/04 – 1)
Neinvestiční účelová dotace v roce 2016:
RMě
 doporučuje ZMě schválit
poskytnutí neinvestiční účelové dotace v roce 2016 za pořádání hudebního festivalu Rock iN Roll
v Nové Roli na pláži u rybníka 30. 7. 2016 společností RiR s. r. o., IČ 04778260, zastoupenou
Jiřím Švecem, sídlem Školní 67, 362 25 Nová Role, v celkové výši Kč = 120 000,-- z rozpočtu
města v souladu se schváleným rozpočtem města pro rok 2016 a Pravidly pro přidělování dotací
z rozpočtu města a


schvaluje
po souhlasném vyjádření ZMě uzavření Veřejnoprávní smlouvy na tuto dotaci s pořadatelskou
společností dle předloženého návrhu. Dle usnesení rady města č. 38/04-2) ze dne 16. 3. 2016
byla poskytnuta záloha na dotaci ve výši Kč =50 000,--; doplatek bude činit Kč =70 000,--.



hlasování
4 pro

Usn.č. 49/04 – 2)
Čerpání Fondu bytového domu C – č. p. 291:
RMě
 doporučuje ZMě schválit
čerpání (použití) Fondu bytového domu C – čp. 291 v rámci čerpání položky „opravy a údržba
domu“ celkem ve výši Kč =720 000,-- na úhradu nákladů za opravy balkónů, okapů, střechy,
chodeb a obložek vnitřních dveří bytového domu čp. 291 v Nádražní ulici v Nové Roli. Platby
jednotlivých faktur budou prováděny přímo z bankovního účtu fondu bytového domu.


hlasování
4 pro
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Usn.č. 49/04 – 3)
Darování hmotného investičního majetku ve prospěch ZUŠ Nová Role:
RMě
 doporučuje ZMě schvílit
darování hmotného investičního majetku v celkové výši Kč =313 311,-- ve prospěch Základní
umělecké školy Nová Role, příspěvková organizace Karlovarského kraje, IČ 63555123, se sídlem
Nová Role, Chodovská 236, zastoupenou ředitelkou Bc. Květou Teturovou, DiS. Jedná se o klavír
zn. Bohemia Piano, pořizovací cena Kč =310 000,--, datum pořízení 15. 9. 2006, zůstatková cena
k 30. 6. 2016 Kč =194 361,-- a dále Saxofon – baryton, v ceně pořízení Kč =135 000,-- ze dne
13. 12. 2013 v zůstatkové ceně k 30. 6. 2016 Kč =118 950,--.


hlasování
4 pro

Usn.č. 49/05 – 1)
Ples města Nová Role:
RMě
 schvaluje
konání a organizaci Plesu města Nová Role v roce 2017 v sobotu 28. ledna od 20 h v sále
Kulturního domu v Nové Roli. Organizátorem akce bude Česká umělecká agentura, s. r. o.
Karlovy Vary ve spolupráci se starostkou města.


schvaluje
cenový rozpočet programové části dle předložené nabídky ve výši Kč =247 500,-- včetně DPH.
Další režijní výdaje (tombola, OSA, občerstvení) předpokládány ve výši Kč 50 000,--. Očekávané
příjmy budou vstupné Kč 70 000,--, vstupenka Kč 350,--/osoba, výtěžek z tomboly Kč 40 000,--,
sponzorské dary Kč 60 000,--. Vlastní náklad města na ples předpokládán ve výši Kč 150 000,-.
schvaluje
případný nákup cen do tomboly již v roce 2016.



hlasování
4 pro
Usn.č. 49/05 – 2)

Vánoční výzdoba:
RMě
 schvaluje
další 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 druhou objednávku do Kč =18 000,-- celkem včetně DPH.



hlasování
4 pro

Usn.č. 49/06 – 1)
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Realizace projektu „Vyregulování soustavy sekundární sítě CZT“:
RMě
 bere na vědomí
informaci o stavu realizace projektu „Vyregulování soustavy sekundární sítě CZT“,


schvaluje
uzavření dodatku č. 1 s firmou EUROTHERM-KV s.r.o., Fričova 172/29, Bohatice, 360 04 Karlovy
Vary, IČ 26384833,



ukládá
starostce města uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.



hlasování
4 pro

Usn.č. 49/07 – 1)
Smlouva o zřízení věcného břemene:
RMě
 schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.
IP-12-0004641, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
zastoupené na základě písemně udělené plné moci subjektem Senergos, a.s., se sídlem
Družstevní 13a, Ostopovice, IČ 26915413. Jedná se o umístění, zřízení a provozování distribuční
soustavy el. en. na pozemcích p. č. 1679 a 1669/1 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, za
podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon. Jednorázová náhrada za
zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 2299,- Kč včetně DPH dle zákonné sazby platné ke
dni uzavření smlouvy.


hlasování
4 pro
Usn.č. 49/07 – 2)

Připojení odběrného elektrického zařízení:
RMě
 schvaluje
uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové
hladiny 0,4 kV (NN) č. 16_SOP_01_4121218001 (přístavba MŠ Mezirolí) v souladu s ustanovením
§ 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, energetický zákon, ve znění pozdějších
předpisů, mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín a MŠ Mezirolí,
Mezirolí 67, Nová Role, zastoupenou ředitelkou Šárkou Vlasákovou.


hlasování
4 pro
Usn.č. 49/07 – 3)

Znalecké ocenění budovy v ul. Školní č. p. 231:
RMě
 ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit vyhotovení znaleckého ocenění (posudku) budovy v ul. Školní č. p. 231
(bývalý Výchovný ústav pro mládež) za účelem zjištění aktuální ceny nemovitosti.
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hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, v. r.
místostarosta města
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