USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 74. zasedání konaného dne 9. 8. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 74/02 – 1)
Přidělení bytu v DPS
RMě
• schvaluje
přidělení volného bytu č. 14 v Nádražní ulici č. p. 254 (DPS) v Nové Roli paní ******** a
•

ukládá
Norobyt s.r.o. činit kroky k uzavření smlouvy s účinností od 1. 9. 2017.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 74/02 – 2)

Majetkoprávní narovnání v rámci výpovědi nájmu z pachtu pozemku
RMě
• bere na vědomí
zprávu z EO MěÚ ve věci výpovědi nájmu z pozemku dle usn. RMě 73/02-2) ze dne 26. 7. 2017
ve věci výpovědní lhůty dle nového občanského zákoníku, která u pronájmu pozemku nově
pachtu pozemku činí 6 měsíců.
•

ukládá
EO MěÚ zajistit odborné zajištění, popř. znalecký posudek na zahradní chatu na předmětném
pozemku st. p. č. 401 a p. p. č. 1160/1 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role z důvodu
majetkového narovnání v rámci výpovědi z pachtu pozemku.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 74/03 – 1)

Odprodej nepotřebného hmotného majetku města
RMě
• nedoporučuje ZMě schválit
odprodej nepotřebného hmotného majetku města, a to Elektrokotel Dacon z roku 2009
v pořizovací ceně Kč =74 361,--, zůstatková cena k 31. 8. 2017 činí Kč =47 963,--.
•

ukládá
MěÚ zajistit inzertní prodej na prodej kotle v ceně Kč 8 tis. + 21% DPH v Novorolském
zpravodaji, v KBTV, na www, FB města a popř. jiném inzertním portálu

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 74/03 – 2)
Rozpočtové opatření č. 38/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 38/2017 celkem na Kč 52 110,-Zvyšují se běžné výdaje – ZUŠ – platy a odvody
§ 3231, položka 5011 – ZUŠ platy zvýšení Kč 36 800,-§ 3231, položka 5031 – ZUŠ povinné SP zvýšení Kč 10 036,-§ 3231, položka 5032 – ZUŠ povinné ZP zvýšení Kč 3 474,-Snižují se běžné výdaje – nespecifikované rezervy snížení o Kč 52 110,-§ 6409, položka 5901
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 74/04 – 1)

Schválení smluvního vztahu – „Zateplení objektu č. p. 236 – prodloužení atikového plechu“
RMě
• bere na vědomí
předloženou nabídku na stavební práce pro akci „Zateplení objektu č. p. 236 - prodloužení
atikového plechu“,
•

schvaluje
uzavření smluvního vztahu s uchazečem společností M&H STAVITELSTVÍ, s.r.o., Přerovského
126/6, 674 01 Třebíč - Vnitřní Město, IČ 29292867, s nabídkovou cenou 133 815,00 Kč bez DPH

•

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

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 74/04 – 2)
Projekt „Obnova MVN ve Vrbičkách“
RMě
• bere na vědomí
zprávu o stavu realizace projektu „Obnova MVN ve Vrbičkách“,
•

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem stavby Vodohospodářské stavby, společnost s
ručením omezeným, Teplice, Křižíkova 2393, IČ 40233308

•

ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít se zhotovitelem stavby dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 74/04 – 3)
VZ malého rozsahu na stavební práce pro akci „Zahrada školy – úpravy sportovní a oddychové
zóny“ – uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RMě
• bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce pro akci
„Zahrada školy - úpravy sportovní a oddychové zóny“,
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností Jan Brunclík ACER KV, Borská 31, 362 63
Dalovice - Vysoká, IČ 63553538, s nabídkovou cenou 1 273 261,33 Kč bez DPH

•

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

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 74/04 – 4)

Vícepráce – sjezd za odvodňovacím žlabem v ulici Za Zastávkou, Nová Role
RMě
•

bere na vědomí
zprávu o nutnosti vzniklých více prací v ulici Za Zastávkou, a to provedením sjezdu za
odvodňovacím žlabem v ceně Kč 28 tis. včetně DPH dodavatelem akce Eurovia a. s.

•

souhlasí
realizaci více prací a jejich úhradu z 50% z rozpočtu města a z 50% paní Marií Hlaváčovu,
bytem Za Zastávkou č. p. 275 Nová Role, majitelkou dotčené části pozemku, v ceně díla Kč 28
tis. celkem včetně DPH dle předložené nabídky zhotovitelem akce Eurovia a. s.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 74/05 – 1)
„NOVÁ ROLE – REGENERACE SÍDLIŠTĚ – II. ETAPA“ –umístění reklamního zařízení
RMě
• bere na vědomí
žádost ******** o vybudování malé plakátovací plochy u parkoviště v blízkosti přejezdu v ulici
Chodovská a Tovární v Nové Roli
•

ukládá
OSA MěÚ Nová Role zahrnout umístění reklamního zařízení do připravované projektové
dokumentace „NOVÁ ROLE - REGENERACE SÍDLIŠTĚ – II. ETAPA“.

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 74/05 – 2)
Neschválení dohody o spolupráci
RMě
• bere na vědomí
nabídku fotografické, ilustrátorské a „kalendárenské“ spolupráce YB studia, kontaktní osoba Yan
Čelakovský, Víska 19, 294 25 Březovice.
•

neschvaluje
uzavření dohody o spolupráci na fotografickém a ilustrátorském projektu zachycující roční období
v Nové Roli

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 74/05 – 3)
Vymáhání dlužného po bývalém nájemci autokempu
RMě
• schvaluje
v souladu s § 55 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění vystavení zvacího dopisu pro
delegaci z čínského města Yiyang na podzim 2017 v rámci mezinárodní spolupráce obcí
•

souhlasí
s návštěvou delegace Čínské lidové republiky

•

ukládá
starostce města zajistit potřebné úkony vedoucí k realizaci vystavení zvacího dopisu.

•

hlasování
3 pro, 1 proti
Usn.č. 74/05 – 4)

Osazení dopravní značky B1 – neschválení
RMě
• bere na vědomí a neschvaluje
žádost ********, o osazení dopravní značky B1 zákaz vjezdu všech vozidel s dodatkovou
tabulkou „mimo dopravní obsluhy“ na vjezdu na místní komunikaci na p. p. č. 1175, k. ú. Nová
Role, obec Nová Role v rekreační oblasti za Novorolským rybníkem a dále na osazení
zpomalovacích retardérů na této komunikaci, neboť to není v zájmu města.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 74/05 – 5)

Prominutí nájemného novým nájemníkům nebytových prostor cukrárny v Chodovské ulici č. p.
236 za měsíce červenec až září 2017
RMě
• bere na vědomí
předloženou žádost nájemců nebytových prostor cukrárny v Chodovské ul. č. p. 236 v Nové Roli
pana Petra Vorlíčka a paní Jany Bystřické, ******** o prominutí nájemného z důvodu
nemožnosti využívat plně nebytové prostory k podnikatelské činnosti po podpisu nájemní
smlouvy, neboť prostory nejsou vybaveny základní sanitární keramikou a dále z důvodu

4

provádění staveních prací zateplení objektu č. p. 236, kdy je nevhodně postaveno lešení, které
brání řádnému přístupu do pronajatých prostor samotných a dále do rozvodné skříně elektrické
energie a tím není možné přes ČEZ a. s. nechat zapojit přívod el. energie do předmětných
prostor. Nájemce dále žádá o finanční příspěvek na osazení základní sanitární keramiky do
prostor
•

souhlasí
dle předložené žádosti s prominutím nájemného za pronájem nebytových prostor cukrárny za
měsíce červenec až září 2017 ve výši Kč =2 870,-- celkem

•

souhlasí
s finančním příspěvkem ze strany města ve prospěch nájemce ve výši Kč =9 500,-- celkem
včetně DPH na sanitární keramiku.

•

hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

MUDr. Hana Nesybová, v. r.
radní města

Jedná se o upravenou anonymizovanou verzi usnesení. Plné znění zápisu je uloženo na městském úřadu Nová Role.
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