USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
Z 53. zasedání konaného dne 9. 11. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn. č. 53/02 – 1)
Plán zimní údržby města:
RMě
 schvaluje
dokument „Organizační opatření číslo 2/2016 k zajištění zimní údržby listopad 2016 – březen
2017“.


hlasování
3 pro
Usn. č. 53/03 – 1)

Pacht pozemku:
RMě
 schvaluje
zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p.p.č. 1109/18 v k. ú. Nová Role.


hlasování
3 pro
Usn. č. 53/03 – 2)

Zapůjčení majetku ve vlastnictví města:
RMě
 schvaluje
zapůjčení 2 ks velkých party stanů a 10 ks pivních setů zdarma na akci Příjezd sv. Martina a
lampiónový průvod pořádanou přísp. organizací města Dům dětí a mládeže Nová Role. Dopravu
a náklady obslužného personálu uhradí organizace sama.


schvaluje
zapůjčení 1 ks malého party stanu a 2 ks pivních setů zdarma na akci Rozsvěcení Vánočního
stromu pořádanou osadním výborem Mezirolí. Dopravu a náklady obslužného personálu uhradí
osadní výbor.



hlasování
3 pro

Usn. č. 53/03 – 3)
Žádost o prodej bytu:
RMě
 bere na vědomí
žádost nájemníků bytu č. 7 ul. Nádražní č. p. 288 o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní
dle pravidel pro objekty „A“ „B“ a „C“


ukládá
tajemníkovi MěÚ Nová Role zajistit vyhotovení znaleckého ocenění.
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hlasování
3 pro
Usn. č. 53/03 – 4)

Výpověď nájemní smlouvy TIC:
RMě
 schvaluje
Dohodu o skončení nájmu prostoru sloužícího k podnikání, kterou se ke 30. 11. 2016 ukončuje
smluvní vztah mezi městem Nová Role a nájemcem TIC, Petrem Dolejšem, IČ 40564941


hlasování
3 pro

Usn. č. 53/03 – 5)
Záměr obce – pronájem zubní ordinace:
RMě
 schvaluje
zveřejnění záměru obce na pronájem zubní ordinace v ul. Rolavská, č.p. 237, N.Role


hlasování
3 pro
Usn.č. 53/04 – 1)

Odpisový plán ZŠ Nová Role:
RMě
 schvaluje
odpisový plán příspěvkové organizace města – Základní škola Nová Role na rok 2017


hlasování
3 pro

Usn.č. 53/04 – 2)
Dar drobného hmotného majetku – ZUŠ Nová Role:
RMě
 schvaluje
dar drob. hmot. majetku v celkové ceně pořízení 7.269,02 Kč (barytonové pouzdro) ZUŠ Nová
Role
hlasování
3 pro

Usn.č. 53/04 – 3)
Rozpočtové opatření:
RMě
 schvaluje
RO č. 35/2016 na 127.280,- Kč – běžné příjmy (neinvestiční dotace na krajské a senátní volby)
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RO č. 36/2016 na 154.510,- Kč neinvestiční dotace na zachování a obnovu lesních porostů od
KÚKK, OŽPaZ


hlasování
3 pro

Usn.č. 53/05 – 1)
Ředitelské volno ZŠ Nová Role:
RMě


bere na vědomí
informace o řed. volnu ZŠ Nová Role na den 18. 11. 2016



hlasování
3 pro

Usn.č. 53/06 – 1)
Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava malby a soklu Nádražní 291:
RMě
 schvaluje
v souladu s doporučením hodnotící komise plnění veř. zakázky vítěz. uchazeče JML stavební
s.r.o., Bendlova 572, Sokolov, IČ 26412314 s nab. cenou 73.385,- Kč vč. DPH.


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



hlasování
3 pro

Usn.č. 53/06 – 2)
Veřejná zakázka malého rozsahu – MěÚ Nová Role – rekonstrukce (ČS, kanceláře, schodiště):
RMě
 schvaluje
v souladu s doporučením hodnotící komise plnění veř. zakázky vítěz. uchazeče JML stavební
s.r.o., Bendlova 572, Sokolov, IČ 26412314 s nab. cenou 666.548,- Kč vč. DPH.


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



hlasování
3 pro

Usn.č. 53/06 – 3)
Veřejná zakázka malého rozsahu – MěÚ Nová Role – rekonstrukce (elektroinstalace):
RMě
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schvaluje
v souladu s doporučením hodnotící komise plnění veř. zakázky vítěz. uchazeče JML stavební
s.r.o., Bendlova 572, Sokolov, IČ 26412314 s nab. cenou 397.682,- Kč vč. DPH.



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



hlasování
3 pro
Usn.č. 53/07 – 1)

Ocenění budovy Na Pěší zóně č. p. 148, Nová Role (bývalé DDM a knihovna):
RMě
 pozastavuje
až do vyjasnění dalšího vývoje nakládání s majetkem své rozhodnutí o vyhotovení znaleckého
ocenění této nemovitosti (usn. č. 52/08 – 2).


hlasování
3 pro
Usn.č. 53/07 – 2)

Smlouva o zřízení věc. břemene – služebnosti:
RMě
 schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV – 12 –
0011416/VB/001 ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a.s. v souladu s energetickým zákonem (zák.
č. 458/2000 Sb.) za jednorázovou náhradu ve výši 2420,- Kč + DPH


hlasování
3 pro
Usn.č. 53/07 – 3)

Souhlas se zřízením linky veřejné autobusové dopravy:
RMě
 schvaluje
udělení licence k provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince 421190 na lince Nejdek –
K. Vary – Ostrov práv. osobě Cvinger bus, s.r.o. IČO 26370336.


hlasování
3 pro
Usn.č. 53/07 – 4)

Omezení konání obřadů v prostorách MěÚ Nová Role:
RMě
 schvaluje
z důvodu probíhajících oprav chodeb a kanceláří MěÚ konání svatebních obřadů v období od 10.
11. 2016 do 31. 1. 2017 výhradně mimo obřadní síň MěÚ Nová Role. K dispozici je zájemcům o
svatební obřad kostel sv. Michaela v Nové Roli, případně jiné místo dle výběru svatebčanů .


hlasování
3 pro
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Usn.č. 53/07 – 5)
Představení H. Pawlowské „Chuť do života“:
RMě
 schvaluje
poskytnutí 1 ks volné vstupenky zastupitelům a zaměstnancům města Nová Role na toto
představení.


hlasování

3 pro

Jitka Pokorná,
starostka města

Jan Lichnovský,
místostarosta města
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