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USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě) 
z 22. zasedání konaného dne 12. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli 

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

 
Usn.č. 22/02 – 1) 

 

Záměr obce na pronájem bytu: 
RMě  

 ukládá 

OSA MěÚ zveřejnit záměr obce na pronájem bytu č. 1 v ul. U Plynárny, č. p. 307. Byt je 
bezbariérový a bude pronajat za obvyklých podmínek města se závazkem uvolnění v případě 

požadavku o nájem bytu osobou se zdravotním postižením vyžadujícím bezbariérový přístup 

k bydlení.  
 

 hlasování  
3 pro 
 

Usn.č. 22/02 – 2)  
 

Záměr obce na pronájem bytu: 

RMě  
 projednala  

žádost ******* o prodej pozemků p. p. č. 29/1 o výměře 5 m2 a části p. p. č. 655 o výměře 100 

m2 sousedících s pozemky žadatele  
 

 ukládá 

OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků 

 
 hlasování  

3 pro 

 
 

Usn.č. 22/02 – 3) 
 

Záměr obce na pronájem bytu: 

RMě  
 projednala  

žádost ******* o prodej části pozemku p. p. č. 44/2 o výměře 55 m2 sousedícím s pozemkem 

žadatele  
 

 ukládá 

OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků 

 
 hlasování  

3 pro 

 
 

 

Usn.č. 22/03 – 1) 
 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Žaluzie pro DDM a Knihovnu“: 
RMě  

 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení pro VZMR „Žaluzie pro DDM a Knihovnu“ 
 

 schvaluje 

v souladu s doporučením OSA výběr nabídky na plnění veřejné zakázky uchazeče TECHNOROL 
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s.r.o., Tovární 121/10, Nová Role 362 25, IČ 26407159, s nabídkovou cenou 64.328,00 Kč 

včetně DPH 

 
 ukládá  

starostce města bezodkladně v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o veřejných 

zakázkách uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce 
 

 hlasování  
3 pro 

 
Usn.č. 22/03 – 2) 

 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce regulační stanice“: 

RMě  
 schvaluje 

předběžnou nabídku na plnění smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Rekonstrukce regulační stanice“ uchazeče J. S. Instal, Mlýnská ul. 193, Žlutice 364 52, IČ 

69936200, s nabídkovou cenou 770.000,00 Kč včetně DPH 
 

 ukládá  
starostce města bezodkladně v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o veřejných 
zakázkách uzavřít s vybraným uchazečem příslušnou smlouvu o dílo na realizaci akce v případě, 

že nabídková cena nepřesáhne výši 770.000,00 Kč včetně DPH 

 
 hlasování  

3 pro 
 
 

Usn.č. 22/03 – 3)  
 

Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce ulice Ke Stájím“: 

RMě  
 bere na vědomí 

výsledek poptávkového řízení pro VZMR „Rekonstrukce ulice Ke Stájím“ 

 
 schvaluje 

nabídku na plnění veřejné zakázky uchazeče Vladimír Krystyn, Horní 94, Dalovice 362 63, IČ 

49767542, s nabídkovou cenou 326.310,00 Kč včetně DPH 

 
 ukládá  

starostce města bezodkladně v souladu s podmínkami stanovenými zákonem o veřejných 

zakázkách uzavřít s vybraným uchazečem příslušný smluvní vztah na realizaci akce 
 

 hlasování  
3 pro 

 

 
 
Jitka Pokorná, v. r.    MUDr. Hana Nesybová v. r. 

            starostka města        radní 
 


