USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 78. zasedání konaného dne 18. 10. 2017 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 78/02 – 1)
Pronájem garáže č. 356 v ulici Tovární č. p. 239 v Nové Roli
RMě
• schvaluje
na základě zveřejněného záměru obce od 15. 9. do 2. 10. 2017 pronájem garáže č. 356 v ulici
Tovární č. p. 239 v Nové Roli o rozměrech 18 m 2 jedinému přihlášenému ******** držitelce
průkazu ZTP za podmínek stanovených usn. RMě č. 23/03 – 6) ze dne 12. 11. 2007 pro držitele
průkazu ZTP, tj. Kč = 285,--/m2/rok.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/02 – 2)

Organizace festivalu Rock in Roll v roce 2018
RMě
• souhlasí
na základě předloženého Oznámení s konáním hudebního festivalu Rock iN Roll jako veřejně
přístupné kulturní akce na veřejném prostranství města Nová Role, travnatá plocha u rybníka
v Nové Roli v sobotu 28. 7. 2018. Očekávaný počet návštěvníků cca 2 000. Organizaci festivalu
zajišťuje společnost Rock iN Roll, zastoupená panem Jiřím Švecem, DiS*******. Akce je
v souladu s OZV města č. 5/2016 o zajišťování a ochraně veřejného pořádku v platném znění.
•

souhlasí
na základě předložené žádosti se zapůjčením pozemku zdarma par. č. 1049/3 o celkové výměře
5 889 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, travnatá plocha u rybníka v Nové Roli, pro
pořadatele hudebního festivalu Rock iN Roll zastoupeném panem Jiřím Švecem, DiS. ve dnech
25. – 29. 7. 2018 na organizační přípravu festivalu, samotné konání festivalu pro den 28. 7. a
následný úklid plochy 29. 7. 2018.

•

souhlasí
na základě předložené žádosti se zapůjčením pozemku zdarma par. č. 1049/4 o celkové výměře
3 649 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, manipulační plocha, travnatá plocha, Chodovská ul.
v Nové Roli vedle areálu BeachCampu, pro pořadatele hudebního festivalu Rock iN Roll
zastoupeném panem Jiřím Švecem, DiS. ve dnech 25. – 29. 7. 2018 na organizační zajištění
festivalu, jako stanové městečko. Pořadatel zajistí do prostoru mobilní toalety a následný úklid
pozemku.

•

souhlasí
na základě předložené žádosti se zapůjčením pozemku zdarma par. č. 1049/5 o celkové výměře
2 279 m2 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, ostatní komunikace, včetně vyhrazeného místa
stání 4x pro BeachCamp, pro pořadatele festivalu Rock iN Roll zastoupené panem Jiřím Švecem,
DiS. ve dnech 25. – 29. 7. 2018 na organizační zajištění festivalu, doprovodný program pro děti.
Provozovatel zajistí na svůj náklad uzavření zapůjčené plochy určené pro doprovodný program
pro děti, včetně osazení odpovídajícího dopravního značení odsouhlaseného Policií ČR, a dále
si zajistí na svoje náklady vjezdové karty pro majitele dotčených objektů, tj. BeachCamp,
restaurace Karibu, Tenisový klub, Fotbalový klub. Vyhrazenou plochu bude možno uzavřít
nejdříve v sobotu 28. 7. 2018 v 6.00 h.

1

•

souhlasí
na základě předložené žádosti se zapůjčením části pozemku zdarma par. č. 1049/1 tzv. bývalé
škvárové hřiště v k. ú. Nová Role, obec Nová Role pro pořadatele festivalu Rock iN Roll
zastoupené panem Jiřím Švecem, DiS. ve dnech 25. – 29. 7. 2018 na organizační zajištění
hudebního festivalu, parkování motorových vozidel. Současný nájemce předmětného pozemku
se záměrem města souhlasí, neboť pozemek nevyužívá. Pořadatel akce si zajistí osazení
přenosných dopravních značek s označením dočasných míst určených k parkování v průběhu
festivalu.

•

souhlasí
na základě předložené žádosti se zapůjčením části pozemku zdarma parc. č. 1049/1 v části
travnatých ploch podél chodníku vedoucího od kolejí směrem k hale TJ NR v k. ú. Nová Role,
obec Nová Role pro pořadatele festivalu Rock iN Roll zastoupené panem Jiřím Švecem, DiS. ve
dnech 25. – 29. 7. 2018 na organizační zajištění hudebního festivalu Rock iN Roll

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/02 – 3)

Záměr pronájmu části p. p. č. 1049/3 v k. ú. Nová Role
RMě
• ukládá
EO MěÚ zveřejnit záměr obce na pronájem části p. p. č. 1049/3 o výměře 18 m 2 v k. ú. Nová
Role, obec Nová Role, písčitá pláž u rybníku.
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 78/02 – 4)
Ukončení nájmu nebytových prostor č. 006 v Nádražní 254
RMě
• bere na vědomí
předloženou žádost o ukončení pronájmu nebytových prostor č. 006 užívaných jako sklad látek v
č. p. 254 v Nádražní ulici v Nové Roli v Domě s pečovatelskou službou k 30. 9. 2017 a
•

ukládá
Norobyt s. r. o. uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy na tento prostor k 30. 9. 2017.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/02 – 5)

Bytové záležitosti
RMě
• schvaluje
ukončení nájemní smlouvy ******* v Nové Roli ke dni 27. 9. 2017, kdy jediným nájemcem
v této bytové jednotce bude ********.
•

souhlasí
s podnájmem ******** v bytě č. 17 v ulici Nádražní čp. 288 v Nové Roli u ********.
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•

hlasování
3 pro

Usn.č. 78/02 – 6)
Bytové záležitosti - DPS
RMě
• bere na vědomí
žádost ******** o udělení souhlasu s ubytováním u ********.
•

souhlasí
s tím, aby ******** bydlela u své matky, a to na dobu určitou do 31. 12. 2017.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/02 – 7)

Bytové záležitosti – Nádražní č. p. 288
RMě
• bere na vědomí
předloženou žádost nájemníka bytu č. 1 v ul. Nádražní č. p. 288, Nová Role o koupi tohoto bytu.
Jedná se o byt v nové bytové výstavbě v Nádražní ulici (objekty „A“, „B“ a „C“)
•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit vyhotovení aktualizace znaleckého posudku (cenu obvyklou) této bytové
jednotky. Aktualizace ocenění bude provedena na náklady žadatele.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/02 – 8)

Prodloužení nájemní smlouvy v bytě v DPS
RMě
•

bere na vědomí
žádost ******** o prodloužení nájemní smlouvy bytu č. 18 v ulici č. p. Nádražní 254 (DPS).

•

souhlasí
s prodloužením nájemní smlouvy s účinností od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018

•

ukládá
Norobyt, s.r.o. uzavření smlouvy zajistit.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/02 – 9)

Souhlas s vyvěšením záměru na prodej části pozemku č. 1552/2, k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí a neschvaluje
žádost ********, kterou zastupuje Mgr. Dominika Trefná, advokátka, Chebská 73/48, Karlovy
Vary na základě písemné plné moci ze dne 29.9.2017 o zajištění osazení dopravního značení,
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které by zakazovalo vjezd jiným vozidlům než vozidlům rezidentů na místní komunikaci na p. č.
1552/2, k. ú. Nová Role, obec Nová Role sousedící s pozemkem st. p. č. 202, k. ú. Nová Role,
obec nová Role, který je ve spoluvlastnictví žadatelky, neboť není zájmem města omezit obecné
užívání místní komunikace dopravním značením.
•

současně souhlasí
se žádostí žadatelky o prodej části pozemku č. 1552/2 a pověřuje Odbor správních agend MěÚ
Nová Role vyvěšením záměru na prodej předmětné části pozemku poté, co žadatelka předloží
potvrzení o bezdlužnosti a geometrický plán na oddělení požadované části pozemku. Cena
pozemku pro prodej je stanovena na 360,- Kč + 21 % DPH.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 1)

Poskytnutí dotace pro Tenisový klub Nová Role, z. s.
RMě
• schvaluje
poskytnutí dotace Kč =30 000,-- pro Tenisový klub Nová Role, z. s. na základě předložené
žádosti ze dne 18. 9. 2017 o poskytnutí dotace na tréninkové hodiny v zimním období v hale TJ
Nová Role pod vedením trenérů mládeže. Celkový rozpočet zimních tréninků v TJ bude činit Kč
=40 000,--.
•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 46/2017 celkem na Kč 30 000,-Zvyšují se běžné výdaje – neinvestiční transfery sportovním spolkům
§ 3419, položka 5222 – TK NR – dotace na tréninkové hodiny ve sport. Hale
Snižují se běžné výdaje – ostatní zájmová činnost – rezerva
§ 3429, položka 5222 – neinvestiční transfery spolkům – rezerva ostatní

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 2)

Úhrada došlé faktury za spotřebu el. en. v přečerpávací stanici odpadních vod v areálu
autokempu za období 2014 až 2016
RMě
• schvaluje
úhradu došlé faktury za spotřebu el. en. v přečerpávací stanici odpadních vod v areálu
autokempu za období 2014 až 2016 ve výši Kč =16 926,•

schvaluje
úhradu došlé faktury za období 12/2016 tj. za dobu skončení nájmu do faktického přepisu
plynoměru a elektroměru na město z nájemce autokempu v celkové částce za energie a
pronájem měřidel a to el. en. Kč =11 941,24 a plyn Kč =8 919,-- dle vyúčtujících faktur od ČEZ.
Celkem tedy bude uhrazeno Kč =37 786,24.

•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 78/03 – 3)
Rozpočtové opatření č. 47/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opaření č. 47/2017 na Kč =30 000,-- z důvodu nutnosti posílení výdajů na vytápění
knihovny z důvodu nedoplatku za rok 2016 hrazeného v roce 2017.
Zvyšují se běžné výdaje, § činnosti knihovnické, položka teplo
§ 3314, položka 5152
Snižují se běžné výdaje, § nespecifikované rezervy, položka jiné běžné rezervy
§ 6409, položka 5901
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 78/03 – 4)
Zvýšení čtenářských poplatků od roku 2018
RMě
• schvaluje
Městské knihovně v Nové Roli navýšení ročních čtenářských poplatků s účinností od 2. 1. 2018
takto:
- Dospělí
Kč= 100,-- Senioři
Kč= 50,- Studenti
Kč= 50,- Děti
Kč= 30,-•

hlasování
3 pro

Usn.č. 78/03 – 5)
Změna závazných ukazatelů pro MŠ Cestička Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, změnu
závazných ukazatelů v roce 2017 dle předložené žádosti v celkové výši přesunu Kč=94 000,-takto:
501 materiál Kč 74 tis.
511 opravy a udržování Kč 300 tis. – původně Kč 231 tis. (zvýšení o Kč 69 tis.)
521 mzdové náklady Kč 14 tis. – původně Kč 13 tis. (zvýšení o Kč 1 tis.)
551 odpisy Kč 14 tis. – původně Kč 2 tis. (snížení o Kč 8 tis.)
558 náklady z pořízení DDHM Kč 64 tis. – původně 150 tis. (snížení o Kč 86 tis.)
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 6)

Projednání návrhu rozpočtu na rok 2018
RMě
• projednala
prvotní návrh rozpočtu města na rok 2018, seznámila se s došlými požadavky na rozpočet
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města. Běžné příjmy (po konsolidaci) jsou navrženy ve výši 58 mil. Kč, o celkové výši výdajů a
jejich struktuře se bude dále jednat.
•

ukládá
EO MěÚ podstoupit požadavky na rozpočet zastupitelům a členům FV k jejich projednání.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 7a)

Rozpočtové opatření č. 48/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 48/2017 na Kč =96 232,-- z důvodu obdržení dotace na volby do PSP ČR
v říjnu 2017.
Zvyšují se běžné příjmy o Kč 96 232,-§ 6114 – volby do PČR , položka 4111 – neinvestiční transfery ze SR, ÚZ 98071
Zvyšují se běžné výdaje o Kč 96 232,-§ 6114, položka 5021 – osobní výdaje Kč 75 000,-položka 5019 – refundace Kč 2 000,-položka 5139 – materiál Kč 7 000,-položka 5169 – ostatní služby Kč 12 000,-položka 5173 – cestovné Kč 232,-•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 7b)

Rozpočtové opatření č. 49/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 49/2017 na Kč =288 000,-- z důvodu obdržení příspěvku na činnost
předané příspěvkové organizace ZUŠ NR:
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů
Zvyšují se běžné výdaje, § 3231 ZUŠ, položka 5331 – neinv. příspěvky zřízeným PO.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 7c)

Rozpočtové opatření č. 50/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 50/2017 na Kč =386 194,86
Zvyšují se kapitálové výdaje – nespecifikované rezervy § 6409, položka 5901, org. 12112 o Kč
386 194,86.
Zvyšují se kapitálové i nekapitálové příjmy
Položka 4216 - inv. transf. ze SR, ÚZ 17988, org. 12112 Kč =18 149,32
Položka 4116 – neinv. transf. Ze SR, ÚZ 17051, org. 12112 Kč =3 407,50
Položka 4232 – inv. transf. z EU, NZ 1105, org. 12112 Kč =306 997,13
Položka 4152 – neinv. transf. z EU, NZ 1105, org. 12112 Lč =57 640,90.
•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 78/03 – 8)
Rozpis závazných ukazatelů na rok 2017 – ZUŠ Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ 06134238 rozpis závazných ukazatelů na rok 2017, §
3231, pol. 5331, – celkem obdržený příspěvek na provoz od KÚKK Kč =288 000,--. Příspěvek
bude zaslán v roce 2017 ve výši dvou splátek, rozpis části příspěvku ve výši Kč=153 000,-stanovuje RMě takto:
501 materiál Kč 30 tis.
502 el. energie Kč 54 tis.
503 vodné, teplo, plyn Kč 1 tis.
511 opravy a udržování Kč 9 tis.
512 cestovné Kč 5 tis.
513 náklady na reprezentaci Kč 2 tis.
518 ostatní služby Kč 35 tis.
525 ostatní sociální pojištění Kč 3 tis.
549 ostatní náklady z činnosti Kč 3 tis.
551 odpisy DHM Kč 11 tis.
Rozpis zbylých Kč=135 000,-- bude organizaci stanoven po projednání s ředitelem příspěvkové
organizace.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 9a)

Rozpočtové opatření č. 51/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 51/2017 na Kč =350 000,-- z důvodu schváleného čerpání fondu na
opravy bytového domu č. p. 280 B v Nádražní ul. v Nové Roli dle ZMě 25/04-2b) ze dne 28. 6.
2017, tzv. zapojení fondu do rozpočtu.
Zvyšují se běžné příjmy o Kč =350 000,-- - Změna stavu financování
Platba z Fondu Bytového domu č. p. 280 A
(navýšení příjmů rozpočtu běžného roku z vlastních zdrojů)
8115
– financování – změna stavu
8116
Zvyšují se běžné výdaje o Kč =350 000,-236 0221, § 3612, položka 5171, org. 280 – opravy a udržování č. p. 280
Financování bude probíhat přímo z účtu bytového domu A tj. 236.0221
•

hlasování
3 pro

Usn.č. 78/03 – 9b)
Rozpočtové opatření č. 52/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 52/2017 na Kč =90 000,-- z důvodu schváleného čerpání fondu bytového
domu v roce 2016 a faktického dokončení akce až v roce 2017.
Zvyšují se běžné příjmy o Kč =90 000,-- - Změna stavu financování
Platba z Fondu Bytového domu č. p. 291 C
(navýšení příjmů rozpočtu běžného roku z vlastních zdrojů)
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8115 – financování – změna stavu
Zvyšují se běžné výdaje o Kč =90 000,-236 0241, § 3612, položka 5171, org. 291 – opravy a udržování č. p. 291
Financování bude probíhat přímo z účtu bytového domu C tj. 236.0241.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 10a)

Rozpočtové opatření č. 53/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 53/2017 na Kč =53 298,-- z důvodu obdržení dotace na pro JSDH od
KÚKK .
Zvyšují se běžné příjmy o Kč =53 298,-položka 4122 – neinvestiční transfery od krajů
Zvyšují se běžné výdaje § 5512 celkem o Kč =53 298,-- z toho:
položka 5137, org. 520 – DHIM, zásahový oděv JSDH NR, JPO III Kč 23 484,-položka 5137, org. 530 – DHIM, čerpadlo JSDH Mezirolí, JPO V Kč 29 814,-•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 10b)

Rozpočtové opatření č. 54/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 54/2017 na Kč =578 291,49 z důvodu obdržené dotace na investiční akci
města Karlova stezka – cyklostezka Jimlíkov.
Zvyšují se kapitálové výdaje – nespecifikované rezervy
§ 6409, položka 5901, org. 12112 o Kč =578 291,49.
Zvyšují se kapitálové příjmy o Kč 578 291,49
položka 4232 – inv. transf. z EU, NZ 1105, org. 12112
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 11a)

Rozpočtové opatření č. 55/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 55/2017 Kč 115 000,-Zvyšují se běžné příjmy Kč 115 000,-Položka 1335 – poplatek za odnětí lesní půdy
Zvyšují se běžné výdaje celkem Kč 115 000,-- takto:
§ 6112, položka 5139 – materiál zastupitelé o Kč 65 000,-§ 6171, položka 5139 – materiál úřad o Kč 50 000,-•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 78/03 – 11b)
Rozpočtové opatření č. 56/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 56/2017 Kč 26 000,-Zvyšují se běžné příjmy Kč 26 000,-Položka 1334 – poplatek za odnětí zemědělské půdy
Zvyšují se běžné výdaje Kč 26 000,-§ 3722, položka 5137 – odpadní koše po městě
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 11c)

Rozpočtové opatření č. 57/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 57/2017 Kč 30 000,-Zvyšují se běžné příjmy Kč 30 000,-- pronájmy sálu KD
§ 3392, položka 2324
Zvyšují se běžné výdaje celkem Kč 30 000,-- výdaje v KD materiál
§ 3392, položka 5139
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 11d)

Rozpočtové opatření č. 58/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 58/2017 na Kč 30 000,-Snižují se běžné výdaje KD – el. energie o Kč 30 000,-§ 3392, položka 5154
Zvyšují se běžné výdaje KD – teplo o Kč 30 000,-§ 3392, položka 5152
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 11e)

Rozpočtové opatření č. 59/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 59/2017 na Kč 5 000,-Snižuje se běžné výdaje Zdr.stř. (ZS) – teplo o Kč 5 000,-§ 3511, položka 5152
Zvyšují se běžné výdaje ZS – SV o Kč 5 000,-§ 3511, položka 5151
•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 78/03 – 11f)
Rozpočtové opatření č. 60/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 60/2017 na Kč 100 000,-Zvyšují se kapitálové příjmy o Kč 100 000,-§ 3612, položka 3112 – prodej bytů
Zvyšují se kapitálové výdaje o Kč 100 000,-§ 3639, položka 6130 – výkup pozemků komunikace Na Bouchalce
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 11g)

Rozpočtové opatření č. 61/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 61/2017 na Kč 102 000,-Snižují se běžné výdaje o Kč 102 000,-§ 3349, položka 5169 – sdělovací prostředky – služby - výdej NZ
Zvyšují se běžné výdaje o Kč 102 000,-§ 3341, položka 5169 – rozhlas a TV – vysílání KBTV Duha
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 11h)

Rozpočtové opatření č. 62/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 62/2017 na Kč 50 000,-Snižují se běžné výdaje NP o Kč 50 000,-§ 3613, položka 5171 – NP opravy
Zvyšují se běžné výdaje NP o Kč 50 000,-§ 3613, položka 5163 – NP plyn, budova č. p. 89 v Nádražní ul.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/03 – 11i)

Rozpočtové opatření č. 63/2017
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 63/2017 na Kč 13 000,-Zvyšují se kapitálové příjmy o Kč 13 000,-§ 3612, položka 3112 – prodej bytů
Zvyšují se kapitálové výdaje o Kč 13 000,-§ 3399, položka 6122 – nová střech k velkému party stanu
•

hlasování
3 pro
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Usn.č. 78/03 – 12)
Splátka kupní ceny za byt. jednotku č. 24/280 v ulici Nádražní
RMě
• bere na vědomí
zpoždění poslední splátky kupní ceny za byt. jednotku č. 24/280 v ul. Nádražní, Nová Role oproti
termínu stanovenému ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní k předmětné bytové jednotce.
Zpoždění je zapříčiněno chybně zadanými platebními instrukcemi platby a následnými
technickými problémy ve službě internetového bankovnictví banky odesílatele.
•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/04 – 1)

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě – „NOVÁROLE – JIMLÍKOV, PROPOJENÍ PĚŠÍ A
CYKLOTRASOU – ČÁST A“
RMě
• bere na vědomí
zprávu o stavu realizace projektu „NOVÁ ROLE - JIMLÍKOV, PROPOJENÍ PĚŠÍ A CYKLOTRASOU ČÁST A“,
•

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem stavby STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150
00 Praha 5, Smíchov, IČ 60838744,

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/04 – 2)

Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě – „NOVÁ ROLE – ULICE ZA ZASTÁVKOU“
RMě
• bere na vědomí
zprávu o stavu realizace projektu „NOVÁ ROLE - ULICE ZA ZASTÁVKOU“,
•

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě se zhotovitelem stavby uchazeče EUROVIA CS, a.s., odštěpný
závod oblast Čechy západ, závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, Karlovy Vary, PSČ 360 02, IČ
45274924,

•

ukládá
starostce města bezodkladně uzavřít se zhotovitelem stavby dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/04 – 3)

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě – „ZATEPLENÍ OBJEKTU Č. P. 236 – NOVÁ ROLE“
RMě
• bere na vědomí
zprávu o stavu realizace projektu „ZATEPLENÍ OBJEKTU Č. P. 236 - NOVÁ ROLE“,
•

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem stavby ŠU-STR s.r.o., Havlíčkova 1777/27,
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350 02 Cheb, IČ 25244833,
•

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

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/04 – 4)

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě – „NOVÁ ROLE, REGENERACE SÍDLIŠTĚ – 1. ETAPA –
DOPRAVNÍ ČÁST“
RMě
• bere na vědomí
zprávu o stavu realizace projektu „NOVÁ ROLE, REGENERACE SÍDLIŠTĚ - 1. ETAPA – DOPRAVNÍ
ČÁST“,
•

schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě se zhotovitelem stavby JML stavební s.r.o., Bendlova 572, 356
01 Sokolov, IČ 26412314,

•

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

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/05 – 1)

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017 – 2023“
RMě
• bere na vědomí
dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017 – 2023“ schválený dne
26. 9. 2017 Řídícím výborem MAP, jehož součástí je také akční plán na školní rok 2017/2018,
•

schvaluje
dokument „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017 – 2023“ schváleným
dne 26. 9. 2017 Řídícím výborem MAP, jehož součástí je akční plán na školní rok 2017/2018.

•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/05 – 2)

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Karlovy Vary 2017 – 2023“
RMě
• bere na vědomí
nesouhlas s usnesením Rady města Nová Role č. 74/05-4, který podal dne 2. 10. 2017 Alexandr
Pál, Dvořákova 703, Karlovy Vary
•

neschvaluje
žádost o osazení „zákazové dopravní značky s omezenou rychlostí“ na vjezdu na místní
komunikaci na p. p. č. 1175 v rekreační oblasti za Novorolským rybníkem, neboť to není
zájmem města.
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•

hlasování
3 pro
Usn.č. 78/05 – 3)

Anketa na téma „život v Nové Roli“
RMě
• ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit vyhotovení ankety na téma „život v Nové Roli“, která bude veřejnosti
předložena v příštím čísle Novorolského zpravodaje.
•

hlasování
3 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

David Niedermertl, 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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