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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
ze 17. zasedání konaného dne 17. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli 

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

Usn.č. 17/02 – 1) 
 

Převod práv a závazků k bytu č. 6, ul. Nádražní 291): 

RMě  
 projednala  

žádost o převod práv a závazků k bytu č. 6 v ulici Nádražní č. p. 291 

 
 schvaluje 

dle předložené žádosti, nájem bytu č. 6 v ulici Nádražní, č. p. 291 v Nové Roli ******** a s tím 

související převod práv a závazků k tomuto bytu, který vznikl na základě uzavřené Smlouvy o 

nájmu bytu a Smlouvy o budoucí smlouvě o prodeji bytu a smlouvy nájemní mezi městem Nová 
Role a dosavadním nájemcem ******* 

  
 vydává souhlas  

s „Dohodou o převodu práv a závazků k bytu č. 6, Nádražní č. p. 291, Nová Role“ předloženou 

oběma stranami současně s žádostí 
 

 pověřuje RMě  

Norobyt s.r.o. a tajemníka MěÚ realizací a přípravou podkladů a smluvní dokumentace   

 
 hlasování  

4 pro 

 
Usn.č. 17/02 – 2)  

 

Oprava a znovuvyvěšení zveřejněného záměru obce na prodej pozemku: 
RMě  

 bere na vědomí 

opravu chybně stanovené ceny části pozemku p.p.č. 661/3 o celkové výměře 48 m2 v k. ú. Nová 
Role, o kterou žádá ***** a nové vyvěšení záměru na prodej pozemku s opravenou cenou za m2 

dne 9. 6. 2015. Cena pozemku pro prodej je navržena ve výši 250,- Kč za m2 plochy. 
 

 hlasování  
4 pro  

 
Usn.č. 17/03 – 1) 

 
Změnové listy k zakázce města „Stavební úpravy č.p. 236 Nová Role – Multifunkční využití 

budovy občanské vybavenosti – SO-02 Zřízení domu dětí a knihovny“: 

RMě  
 projednala 

předložené podklady 

 
 bere na vědomí 

předložený Změnový list č. 2 a 3 

 
 schvaluje 

uzavření Dodatku č. 2 je smlouvě o dílo k této zakázce za předloženou nabídkovou cenu 

473.183,- Kč vč. DPH se zhotovitelem stavby KV – BUILDING s.r.o., IČ 27243591 

 
 ukládá 

starostce města uzavřít příslušný dodatek ke smlouvě o dílo 

 
 hlasování  
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4 pro 
 

 
Usn.č. 17/03 – 2) 

 
Příloha č. 3 k rozpočtu města na rok 2015 :  

RMě  

 projednala   

předložený návrh přílohy 
 

 doporučuje 

ZMě schválit změnu Přílohy č. 3 k rozpočtu města na rok 2015 dle předložené důvodové zprávy   
 

 hlasování  
4 pro 

 

 

Usn.č. 17/03 – 3) 
 

Projekt MMR Regenerace panelových sídlišť: 
RMě  

 projednala 

informace k podprogramu MMR „Podpora regenerace panelových sídlišť“ pro rok 2016 a 

potřebné podklady pro vstup do projektu 
 

 schvaluje 

přípravu projektové žádosti pro rok 2016 
 

 bere na vědomí 

předloženou nabídku na zpracování projektové dokumentace  
 

 schvaluje 

uzavření smlouvy na projektovou dokumentaci za předloženou nabídkovou cenu 134.310,00 Kč 

včetně DPH s Ing. Martin Kohoutem; Klínovecká 998; PS 23; 363 01 Ostrov    
 

 ukládá 

starostce města příslušnou smlouvu na zpracování projektové dokumentace uzavřít    
 

 hlasování  
4 pro 

 
 

Usn.č. 17/04 – 1)  
 

Jednání komisí RMě:  
RMě 

 bere na vědomí 

zápis ze 4. jednání Redakční rady Novorolského zpravodaje konaného dne 10. 6. 2015. 

 
 hlasování  

4 pro 

 
 

 

 
 

          Jitka Pokorná, v.r.    Milena Tichá, v.r. 
            starostka města     radní 

 


