USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 83. zasedání konaného dne 17. 1. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 83/02 – 1)
Zpětvzetí podání výpovědi na pacht pozemku
RMě
• schvaluje
zpětvzetí podání výpovědi na pacht pozemku ke dni 31. 12. 2017 schválené usn. RMě 82/02-1)
13. 12. 2017 na základě úhrady dlužného pachtovného dne 14. 12. 2017 hotově do pokladny
úřadu dokladem 2812.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/02 – 2)

Bytové záležitosti
RMě
• bere na vědomí
žádost ******** o výměnu bytu v domě U Plynárny 310.
•

bere na vědomí
žádost ******** o výměnu bytu za byt č. 5 v ulici U Plynárny 310, 362 25 Nová Role.

•

schvaluje
výměnu bytu č. 5 za byt č. 8 po ********

•

schvaluje
výměnu bytu č. 19 v Nádražní ulici 218, Nová Role za byt č. 5 v ulici U Plynárny 310, Nová Role
********.

•

schvaluje
pronájem bytu č. 19 v Nádražní ulici 218, Nová Role ********

•

schvaluje
na základě žádosti ředitele Technické služby Nová Role, s.r.o., v rámci stabilizace zaměstnanců
této společnosti se 100 % majetkovou účastí města, pronájem uvolněného bytu č. 22 v Nádražní
ulici 280, Nová Role ********.

•

ukládá
Norobyt s. r. o. uzavřít příslušné nájemní smlouvy s účinností od února 2018

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/02 – 3)

Budoucí prodej bytu v budově „A“
RMě
• bere na vědomí
nájemců bytu č. 13 v Nové Roli, Nádražní ulici č.p. 288 o budoucí koupi tohoto bytu.
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•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit vyhotovení znaleckého ocenění bytu (cenu obvyklou) a následné
zveřejnění záměru na budoucí prodej tohoto bytu v rámci pravidel pro prodej bytů v nové bytové
výstavbě (smlouva o smlouvě budoucí kupní s následným úplatným převodem bytu do majetku
nájemců)

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/02 – 4)

Nabídka na odkoupení nemovitostí p.č. 1126/1, 1126/8, 1175/3, 1180/1, 1230/2, 1601/3 v k.ú
Nová Role
RMě
• bere na vědomí
nabídku společnosti Thun 1794 a.s., Tovární 242, Nová Role, IČ: 28002482 na odkoupení
nemovitostí p. č. 1126/1, 1126/8, 1175/3, 1180/1, 1230/2, 1601/3 v k. ú. Nová Role, obec Nová
Role, o celkové výměře 61206 m2
•

doporučuje ZMě
vyčkat případné změny Územního plánu města v této lokalitě, o kterou je v současné době
zažádáno a teprve poté pokračovat v jednání o možném úplatném převodu pozemků na město

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/02 – 5)

Záměr obce na prodej části pozemku p.p.č. 308/1 v k. ú. Mezirolí
RMě
• ukládá OSA
OSA MěÚ Nová Role na základě předložené žádosti ********, zveřejnit záměr obce na prodej
části pozemku p.p.č. 308/1 o výměře 204 m2, v k. ú. Mezirolí, obec Nová Role, oddělenou
geometrickým plánem č. 792-63/2017 jako díl „a“. Požadovaná část pozemku sousedí
s pozemkem v majetku žadatele. Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši 250,- Kč + 21%
DPH za m2 plochy.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/02 – 6)

Bezúplatný převod části pozemku p.č. 291/9 v k. ú. Mezirolí
RMě
• doporučuje ZMě schválit
uzavření smlouvy na bezúplatný převod části pozemku p. č. 291/9 o výměře 27 m 2 v k. ú.
Mezirolí, Nová Role, v majetku ******** do vlastnictví města Nová Role. Jedná se o pozemek,
na kterém žadatel vybuduje příjezdovou komunikaci k rodinnému domu. Komunikaci po jejím
vybudování předá do majetku města a tato bude zařazena do sítě místních komunikací v části
obce Mezirolí. Rada města dále
•

doporučuje ZMě schválit
pověření žadatele pro vynětí pozemku ze ZPF v souvislosti s výstavbou komunikace.

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 83/03 – 1)
Přijetí sponzorských darů na Ples města 27. 1. 2018
RMě
• schvaluje
přijetí finančního sponzorského daru na organizaci 6. Reprezentačního Plesu města konaného
dne 27. 1. 2018 ve výši:
- Kč =20 000,-- Autoservis Potužák Jan, IČ 72221232, Nová Role
- Kč =15 000,-- Thun 1794 a.s., IČ 28002482
- Kč =15 000,-- M&H stavitelství s. r. o., IČ 29292867
- Kč =10 000,-- Sedlecký kaolin, a. s., IČ 63509911, Božičany
- Kč =10 000,-- SWISS – FORM a. s., IČ 00518832
- Kč =10 000,-- JML stavební s. r. o., IČ 26412314
- Kč =5 000,-- TICHÝ CONSTULTING, s. r. o., IČ 26337754
- Kč =5 000,-- JUDr. Josef Kollár, Ležáky 972/1, IČ 66207622
- Kč =3 000,-- Markop okna s. r. o., IČ 26358662
- Kč =3 000,-- Ing. Roman Havlan, Dolní Žďár
- Kč =3 000,-- Ing. Martin Kohout, Ostrov
- Kč =2 000,-- EUROTHERM – KV s. r. o., IČ 26384833
- Kč =2 000,-- PHARMA J a J, s. r. o., IČ 28055373
- Kč =2 000,-- GB COMP v. o. s., IČ 46884319
•
-

schvaluje
přijetí věcných sponzorských darů na organizaci 6. Plesu města konaného dne 27. 1. 2018:
Thun 1794, a. s.
EAGLE Jazykové centrum Karlovy Vary
Jana Bystřická Cukrárna Nová Role
Bar Bernard Nová Role
Dagmar Nejezchlebová Nová Role
CHOTES s. r. o. Chodov

•

schvaluje
uzavření smlouvy o obstarání propagace a reklamy na 6. Reprezentačním plesu města Nová Role
konaného dne 27. 1. 2018 pro AD Ligneta Regionalbus s. r. o. za Kč =10 000,--

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/03 – 2)

Souhlas s přidělením příspěvku na elektrický sporák - DPS
RMě
•

bere na vědomí
žádost nájemníka bytu v DPS o příspěvek na výměnu elektrického sporáku

•

souhlasí
s přidělením příspěvku na nový elektrický sporák ve výši Kč =5 000,--

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 83/03 – 3)
Poskytnutí finančního příspěvku na autobusovou dopravu na zájezd na muzikál Muž v železné
masce
RMě
• bere na vědomí
poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč =7 500,-- ******** Nová Role na autobusovou
dopravu z Nové Role do Prahy a zpět pro 57 osob v sobotu 15. 9. 2018 na zájezd na muzikál
Muž v železné masce do divadla Brodway v Praze
•

hlasování
3 pro, 1 se zdržel
Usn.č. 83/03 – 4)

Rozpočtové opatření č. 80/2017
RMě
• bere na vědomí
poskytnutí finančního daru ve výši Kč =19 466,70 od Karlovarského kraje 27. 12. 2017 na ZBÚ
města na základě uzavřené smlouvy KK02029/2017. Finanční dar je tvořen zůstatky fondů
organizace Základní umělecká škola Nová Role, p. o., nepodléhá finančnímu vypořádání a v roce
2018 bude převede na běžný účet nově vzniklé ZUŠ pod městem.
•

•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 80/2017 na Kč 19 466,70 obdržení finančního daru od Karlovarského
kraje pro příspěvkovou organizaci města Základní umělecká škola ještě v roce 2017 takto:
Zvyšují se běžné příjmy, položka 4122 – dar od KK
Zvyšují se běžné výdaje, § 3231, položka 5331 – převod daru na ZUŠ
hlasování
4 pro
Usn.č. 83/03 – 5)

Předložený rozpis položek rozpočtu roku 2018 pro
RMě
• schvaluje
předložený rozpis rozpočtu dle návrhu EO MěÚ NR na jednotlivé položky v odvětvových
paragrafech pro rok 2018 dle schválení rozpočtu v ZMě usn. 29/04-4) 20. 12. 2017
•

schvaluje
dle usn. ZMě navýšení § 6409 nespecifikované rezervy v běžné části rozpočtu o Kč 410,08 a
v kapitálové části o Kč =1 497 000,--. Konečný zůstatek ZBÚ vedeného u ČSOB a ČNB byl vyšší
o Kč =1 497 861,44 oproti předloženému návrhu při schvalování.

•

schvaluje
předložený rozpis položek rozpočtu roku 2018 k zajištění pro městskou společnost Norobyt,
s.r.o., ve výkonu úkonů a činností dle uzavřené mandátní smlouvy

•

schvaluje
předložený rozpis položek rozpočtu roku 2018 k zajištění pro městskou společnost Technická
služba Nová Role, spol. s r. o., ve výkonu úkonů a činností dle uzavřené mandátní smlouvy

•

schvaluje
předložený rozpis položek § 3314 Činnosti knihovnické rozpočtu roku 2018 pro Městkou
knihovnu Nová Role, pobočky Nová Role a Mezirolí v předloženém znění

•

schvaluje
předložený rozpis položek§ 5512 Požární ochrana dobrovolná část rozpočtu 2018 pro JSDH Nová
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Role a JSDH Mezirolí v předloženém znění
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/03 – 6)

Rozpočtové opatření č. 1 a 2/2018
RMě
• schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2018 na Kč =110 148,-- dotace na úhradu výdajů souvisejících
s konáním voleb prezidenta ČR:
- Zvyšují se běžné příjmy, položka 4111, ÚZ 98 008 – neinvestiční transfery ze SR
- Zvyšují se běžné výdaje § 6118, ÚZ 98 008 – volby prezidenta ČR
•

schvaluje
položkový rozpis rozpočtu na výdaje na volby prezidenta republiky ČR k RO č. 1/2018 takto:
§ 6118, ÚZ 98 008položka 5021 – osobní výdaje Kč 79 000,-- položka 5019 – refundace Kč 4 000,-- položka 5139 – materiál Kč 6 648,-- položka 5169 – ostatní služby Kč 12 000,-- položka 5173 – cestovné Kč 1 000,-položka 5175 – pohoštění Kč 7 500,-•

schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2018 na Kč =107 800,-- zvýšení příspěvku na výkon státní správy pro
obce pro rok 2018 oproti roku 2017:
- Zvyšují se běžné příjmy, položka 4112 – neinvestiční transfery ze SR souhrnně
- Zvyšují se běžné výdaje § 6171 – vnitřní správa, úřad.

•

schvaluje
položkový rozpis rozpočtu na výdaje oproti zvýšeným příjmům ze SP na výkon státní správy k RO
č. 2/2018 takto:
§ 6771 položka 5139 – materiál o Kč 20 000,-- (celkem položka Kč 220 000,,--/rok)
- položka 5137 – drobný dlouhodobý majetek o Kč 7 800,-- (celkem Kč 177 800,--/rok)
- položka 5156 – PHM o Kč 4 000,-- (celkem Kč 10 000,--/rok úřad)
- položka 5161 – služby pošt (certifikáty) o Kč 20 000,-- (celkem Kč 160 000,--/rok)
- položka 5167 – školení o Kč 6 000,-položka 5169 – ostatní služby (upgrade SW) o Kč 50 000,-- (celkem Kč 50 000,--/rok)

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 83/03 – 7)
Podání trestního oznámení – KV-BUILDING, s.r.o.
RMě
• bere na vědomí
informaci banky Raiffeisenbank, a.s., Praha o tom, že listina, která byla předložena společností
KV-BUILDING, s.r.o., zhotovitelem stavby nového DDM a městské knihovny, jako bankovní
záruka ve výši 300.000,- Kč za jakost díla, nebyla bankou nikdy vystavena.
•

pověřuje
starostku města ve spolupráci s právníkem města podáním trestního oznámení v této věci
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•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/04 – 1)

„ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ – NOVÁ ROLE část A“ – uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RMě
• bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci
projektu „ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ – NOVÁ ROLE část A“
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností ŠU-STR s.r.o., IČ 25244833 s výší
nabídkové ceny 6 999 000,00 Kč bez DPH a lhůtou plnění v kalendářních dnech 50 dnů

•

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

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/04 – 2)

„ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ – NOVÁ ROLE část B“ – uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RMě
• bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci
projektu „ZATEPLENÍ MŠ ROLAVSKÁ – NOVÁ ROLE část B“
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností společnosti SZ Trade spol. s r.o., IČ
01967151 s výší nabídkové ceny 1 548 200,00 Kč bez DPH a lhůtou plnění v kalendářních dnech
104 dnů

•

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

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/04 – 3)

„NOVÁ ROLE – VÝROBNÍ ZÁVOD SWISS-FORM“ – zrušení zadávacího řízení
RMě
• bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu „NOVÁ ROLE – VÝROBNÍ ZÁVOD SWISS-FORM“,
•

bere na vědomí
výsledek jednání ze dne 17. 1. 2018 k projektu „NOVÁ ROLE – VÝROBNÍ ZÁVOD SWISS-FORM“,

•

schvaluje
zrušení zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu „NOVÁ ROLE – VÝROBNÍ ZÁVOD SWISS-FORM“,

•

pověřuje
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Mgr. Luboše Pastora vyhlášením nového zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu
na stavební práce na realizaci projektu „NOVÁ ROLE – VÝROBNÍ ZÁVOD SWISS-FORM, jeho
administrací, vypracováním zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, k podpisu a
vyhlášení veřejné zakázky, úkonům za zadavatele nezbytných k provedení veřejné zakázky a
dalšími souvisejícími úkony výše uvedené veřejné zakázky
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/04 – 4)

„NOVÁ ROLE – SWISS-FORM – VO“ – uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RMě
• bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci
projektu „NOVÁ ROLE – SWISS-FORM – VO“,
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností společnosti Q – EL PRO s.r.o., IČ 02067919,
s nabídkovou cenou 579 694,00 Kč bez DPH

•

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

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/04 – 5)

„REKULTIVACE SKLÁDKY ODPADŮ – MĚSTO NOVÁ ROLE“ – uzavření smlouvy s vítězným
uchazečem
RMě
• bere na vědomí
výsledek zadávacího řízení pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce na realizaci
projektu „REKULTIVACE SKLÁDKY ODPADŮ – MĚSTO NOVÁ ROLE“,
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem společností společnosti Šilhánek a syn, a.s., IČ:
27291278, s výší nabídkové ceny 15 449 967,96 Kč bez DPH,

•

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

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 83/04 – 6)
Smluvní vztahy mezi TS Nová Role, s.r.o. a dodavateli služeb pro městskou skládku
komunálního odpadu
RMě
• bere na vědomí
stávajících smluvních vztahů mezi Technickou službou Nová Role, s.r.o. a dodavateli služeb pro
městskou skládku komunálního odpadu (deratizace – dezinsekce, monitoring vod a plynů
v lokalitě a ostraha skládky) v souvislosti s ukončením nájmu skládky Technickou službou k 31.
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12. 2017
•

schvaluje
(1) předloženou nabídku firmy Libor Čihák, Komenského 1298, Nejdek IČ: 10343849, na
deratizační práce v objektu skládky 2x ročně
(2) předloženou nabídku firmy Geologický průzkum Mgr. Milan Štěřík, Příčná 3, Karlovy Vary, IČ
49220969, na monitoring kvality povrchových a podzemních vod a odběr a rozbor vzorků
v rozsahu a četnosti stanoveném příslušnou legislativou
(3) objednávku ostrahy objektu společností SAFEGUARD SERVICE, a.s., Nádražní 316, 357 35
Chodov, IČ 25241303, prostřednictvím PCO. Objednávka bude uzavřena na dobu neurčitou
s účinností od ledna 2018. Potřeba ostrahy bude následně vyhodnocována průběžně podle
aktuálního stavu skládky a úrovně její rekultivace.

•

pověřuje
starostku města podpisem potřebných dokumentů s dodavateli pro zajištění těchto služeb

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/04 – 7)

Nový dodavatel na zhotovení webových stránek města Nová Role
RMě
• bere na vědomí
doručené nabídky společností Galileo Corporation, s.r.o., Webhouse, s.r.o. a Studio Fresh Net,
s.r.o. na vyhotovení a grafické zpracování nových internetových stránek města
•

schvaluje
předloženou nabídku spol. Galileo Corporation, s.r.o., IČO: 25448714 na zhotovení webových
stránek jako nejvýhodnější

•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit objednávku zhotovení nových internetových stránek od tohoto
dodavatele v ceně cca 140.000,- Kč vč. DPH

•

pověřuje
starostku města podpisem potřebných dokumentů s tímto dodavatelem na realizaci zakázky

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 83/05 – 1)
Poskytnutí mimořádné finanční odměny ředitelce MŠ Cestička Nová Role za II. pol. Roku 2017
RMě
• schvaluje
poskytnutí mimořádné finanční odměny za II. pololetí roku 2017 ve výplatě za měsíc prosinec t.
r. na základě vyhodnocení kritérií města jako zřizovatele organizací z finančních zdrojů na platy
od státu jednotlivých organizací ředitelce Mateřské školy Cestička Nová Role, příspěvková
organizace paní Ireně Švecové v předloženém znění jako mimořádnou odměnu za celý rok 2017
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 83/05 – 2)
Uzavření MŠ Cestička Nová Role v době letních a vánočních prázdnin
RMě
• bere na vědomí
uzavření své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace,
Rolavská 234, 362 25 Nová Role, IČ 70939837 v době letních prázdnin od 2.7. - 3.8.2018 a
v době vánočních prázdnin od 27.12.2018 – 1.1.2019
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 83/05 – 3)
Uzavření MŠ Šikulka Nová Role v době letních a vánočních prázdnin
RMě
• bere na vědomí
uzavření své příspěvkové organizace Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace,
Mezirolí 67, 362 25 Nová Role, IČ 70939446 v době letních prázdnin od 16.7. -19.8.2018 a
v době vánočních prázdnin od 24.12.2018 – 1.1.2019
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 83/05 – 4)
Rozpis závazných ukazatelů na rok 2018 – MŠ Šikulka Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí
67, 362 25 Nová Role, IČ 70939446 rozpis závazných ukazatelů na rok 2018, §3111, položka
5331, org. 230 – celkem příspěvek na provoz Kč =373 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši
1/12 měsíčně.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/05 – 5)

Rozpis závazných ukazatelů na rok 2018 – MŠ Cestička Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská
234, 362 25 Nová Role, IČ 70939837 rozpis závazných ukazatelů na rok 2018, §3111, položka
5331, org. 220 – celkem příspěvek na provoz Kč =1 433 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši
1/12 měsíčně.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 83/05 – 6)
Rozpis závazných ukazatelů na rok 2018 – 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 2018,
§3231, položka 5311 – celkem příspěvek na provoz Kč =650 000,--. Příspěvek bude zasílán ve
výši 1/12 měsíčně.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/05 – 7)

Odpisový plán na rok 2018 – MŠ Cestička Nová Role, ZŠ Nová Role, ZUŠ Nová Role, DDM Nová
Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková
organizace,
Rolavská 234, 362 25 Nová Role, IČ: 70939837 odpisový plán na rok 2018 ve výši Kč =14 499,-•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČ: 70939454 odpisový plán na rok 2018 ve výši Kč =62 235,--.

•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková
organizace,
Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 06134238 odpisový plán na rok 2018 ve výši Kč =49
344,--.

•

schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČ: 75042151 odpisový plán na rok 2018 ve výši Kč =5 882,--.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/05 – 8)

Střednědobý výhled na období let 2019 až 2020 příspěvkových organizací
RMě
• schvaluje
svým
příspěvkovým
organizacím
dle
§
28
odst.
3
zákona
č. 250/2000 Sb. střednědobý výhled na období let 2019 až 2020 v členění na náklady a výnosy
organizace
•

ukládá
dle § 28a z. č. 250/2000 Sb. zveřejnění výhledů na internetových stránkách jednotlivých
příspěvkových organizací a dále na stránkách města jako zřizovatele:
- Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková organizace, Rolavská 234, 362 25 Nová
Role, IČ: 70939837, tak jak byly předloženy do 29. ZMě.
- své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní
232, 362 25 Nová Role, IČ: 70939454, tak jak byly předloženy do 29. ZMě.
- své příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Nová Role, příspěvková
organizace, Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 06134238, tak jak byly předloženy
do 29. ZMě.
- své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace,
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Chodovská 236, 362 25 Nová Role, IČ: 75042151, tak jak byly předloženy do 29. ZMě.
Mateřská škola Šikulka Nová Role, příspěvková organizace, Mezirolí 67, 362 25 Nová Role, IČ:
70939446, tak jak byly předloženy do 29. ZMě
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/05 – 9)

Rozpis závazných ukazatelů na rok 2018 – DDM Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Nová Role, příspěvková organizace, Chodovská
236, 362 25 Nová Role, IČ 75042151 rozpis závazných ukazatelů na rok 2018, §3421, položka
5331 – celkem příspěvek na provoz Kč =840 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12
měsíčně.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/05 – 10)

Rozpis závazných ukazatelů na rok 2018 – ZŠ Nová Role
RMě
• schvaluje
své příspěvkové organizaci Základní škola Nová Role, příspěvková organizace, Školní 232, 362 25
Nová Role, IČ 70939454 rozpis závazných ukazatelů na rok 2018, §3113, položka 5331 – celkem
příspěvek na provoz Kč =3 600 000,--. Příspěvek bude zasílán ve výši 1/12 měsíčně.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 83/06 – 1)
Ukončení pracovní činnosti na výkon funkce kronikářky města Nová Role
RMě
• bere na vědomí
uzavřenou dohodu o ukončení pracovní činnosti na výkon funkce kronikářky města Nová Role
k 31. 12. 2017
•

ukládá
MěÚ NR zajistit inzerci na výběr nového kronikáře

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/06 – 2)

Aktuální plán kulturních akcí za rok 2018
RMě
• bere na vědomí
změnu plánu kulturních akcí města Nová Role v roce 2018 dle předloženého návrhu a
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•

bere na vědomí
předložený plán kulturních akcí konaných ve městě v roce 2018 organizovaných jinými subjekty

•

bere na vědomí
pořádání třech oldies disco v Kulturním domě v Nové Roli jiným subjektem a to 24. 3., 12. 5. a
18. 11. 2018

•

bere na vědomí
změnu termínu konání koncertu Vítání jara

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/06 – 3)

Správce kostely sv. Michaela
RMě
• bere na vědomí
informaci starostky města o správě kostela sv. Michaela v Nové Roli bezúplatně ********
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/07 – 1)

Vedlejší hospodářská činnost - les
RMě
• bere na vědomí
nákup materiálního vybavení pro potřeby vedlejší hospodářské činnosti města Lesní správa pro
správu a údržbu malé vodní nádrže Ve vrbičkách a to křovinořezu včetně bederního popruhu
v ceně do Kč 20 tis., kalhotové rybářské gumáky v ceně do Kč 2 tis., holiny nízké, nepromokavé
rukavice, hrábě a lano v ceně do Kč 4 tis. Uvedené ceny jsou bez DPH
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 83/08 – 1)

Vedlejší hospodářská činnost - les
RMě
• bere na vědomí
předloženou zprávu odboru správních agend o provozu služebních vozů Škoda Fabia a Škoda
Rapid za rok 2017 a nemá k ní dalších připomínek
•

hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Jan Lichnovský, v. r.
místostarosta města

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