USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 90. zasedání konaného dne 25. 4. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 90/02 – 1)
Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p. č. 199/2 k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
na základě předložené žádosti a zveřejněného záměru obce od 13. 3. do 29. 3. 2018 uzavření
pachtovní
smlouvy
na
pozemek
p.
č.
199/2
o
výměře
100
m2
v
k. ú. Nová Role, obec Nová Role, lokalita U plynárny, ve prospěch ******** za cenu
pachtovného Kč =7,--m2/rok. Pachtovní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2024.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 90/02 – 2)

Vyjádření k žádosti o snížení nabídkové ceny za nemovitost č. p. 89 v ulici Nádražní
RMě
• bere na vědomí
žádost ******** o snížení nejnižší nabídkové ceny za nemovitost č. p. 89 v ulici Nádražní, Nová
Role (bývalá ZUŠ) o cenu projektové dokumentace na demolici hudebního sálu této nemovitosti
a cenu samotné demolice dle tohoto zhotoveného projektu
•

nesouhlasí
s tímto případným snížením.

•

konstatuje
že v tuto chvíli ještě není ani PD zpracována, ani nejsou k dispozici nabídkové ceny za demolici
od případných zhotovitelů a dle RMě není možné určit případné snížení ceny na základě
„kvalifikovaného“ odhadu.

•

nedoporučuje ZMě
takto případnou nejnižší požadovanou cenu za nemovitost snižovat, a to ani dle domnělé ani dle
skutečné ceny demolice a dokumentace k ní.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 90/03 – 1)
Poskytnutí zálohy na neinvestiční účelovou dotaci na pořádání hudebního festivalu Rock iN Roll
RMě
• schvaluje
poskytnutí zálohy na neinvestiční účelovou dotaci na pořádání multižánrového hudebního
festivalu v Nové Roli na pláži u rybníku v sobotu 28. 7. 2018 pod názvem Festival Rock iN Roll
zastoupený společností RiR s. r.o., IČ 04778260, DIČ CZ04778260, sídlo Školní 69/4, 362 25
Nová Role. Záloha na dotaci se stanovuje ve výši Kč =50 tis. Záloha na dotaci bude poskytnuta
po uzavření veřejnoprávní smlouvy se společností RiR s. r. o. Celkové poskytnutí dotace bude
následně po vyhodnocení akce schváleno v ZMě.
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•

hlasování
4 pro

Usn.č. 90/03 – 2)
Poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku Skaut – Český skauting ABS, středisko Javor
Nová Role
RMě
• schvaluje
poskytnutí dotace na celoroční činnost spolku Skaut – Český skauting ABS, středisko Javor Nová
Role, IČ 70907951 zastoupeného Hanou Horychovou - Liškou v roce 2018 působícího v Nové
Roli z rozpočtu města ve výši Kč =10 000,-- v souladu s Pravidly města. Dotace bude převážně
použita na cestovné na výpravu Výstup na Ivančenu. O poskytnutí dotace z rozpočtu města bude
uzavřena Veřejnoprávní smlouva dle vzoru v Pravidlech.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 90/03 – 3)
Schválení instalace žaluzií v čekárně v ordinaci MUDr. Ivy Hartmannové
RMě
•

schvaluje
instalaci nových žaluzií do čekárny k ordinaci dětského lékaře MUDr. Ivy Hartmannové, ordinace
dětského lékaře, zdravotní středisko Rolavská 237, 362 25 Nová Role

•

ukládá
správci nemovitosti spol. Norobyt, s.r.o. instalaci zajistit

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 90/03 – 4)
Schválení úhrady úklidových služeb v PO MŠ Cestička, Nová Role
RMě
•

schvaluje
úhradu úklidových služeb dodavatelskou agenturou po stavebních pracích v příspěvkové
organizaci města Mateřská škola Cestička Nová Role, Rolavská 234, 362 25 z důvodu provádění
stavební prací na budově školy z rozpočtu města.

•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 90/03 – 5)
Schválení pracovního poměru na základě Dohody o provedení práce
RMě
•

doporučuje ZMě schválit
v souladu s § 84 odst. 2 písm. p) z. č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů pracovní poměr
mezi Městem Nová Role na základě uzavřené dohody o provedení práce za částku Kč =200,--/h od
1. 4. 2018 pro neuvolněnou zastupitelku za moderování kulturních akcí města.

•

hlasování
3 pro, 1 se zdržel

Usn.č. 90/04 – 1)
Schválení ředitelského volna 30.4.2018 v ZŠ Nová Role
RMě
• bere na vědomí
informaci ředitelky své příspěvkové organizace města Základní škola Nová Role, příspěvková
organizace, Školní 232/2, 362 25 Nová Role o ředitelském volnu v pondělí 30. 4. 2018, v pondělí
7. 5. 2018 a pátek 18. 5. 2018 z organizačních důvodů.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 90/04 – 2)

Bezúplatné využití školní jídelny pro SDH Nová Role z důvodu pořádání hasičských závodů
v Nové Roli
RMě
• bere na vědomí
informaci ředitelky své příspěvkové organizace města Základní škola Nová Role, příspěvková
organizace, Školní 232/2, 362 25 Nová Role o bezúplatném využití školní jídelny ve dnech 26. –
27. 5. 2018 pro Sbor dobrovolných hasičů Nová Role, z. s. z důvodu pořádání hasičských závodů
v Nové Roli.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 90/04 – 3)
Souhlas s uzavřením PO MŠ Cestička Nová Role dne 30.4.2018 z organizačních důvodů
RMě
• souhlasí
s uzavřením své příspěvkové organizace města Mateřská škola Cestička Nová Role, příspěvková
organizace, Rolavská 234, 362 25 Nová Role v pondělí 30. 4. 2018 z organizačních důvodů –
stavební práce na budově školy.
•

hlasování
4 pro
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Usn.č. 90/04 – 4)
Sídlo spolku „Klub přátel školy při ZŠ Nová Role, z. s.
RMě
• souhlasí
s umístěním sídla spolku „Klub přátel školy při ZŠ Nová Role, z. s.“ IČ: 01917986 v budově
Základní školy Nová Role, na adrese Školní 232/2, Nová Role 362 25. Tento souhlas vydává
město Nová Role jako majitel nemovitosti na základě podané žádosti spolku, pro účely zápisu do
Spolkového rejstříku
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 90/05 – 1)
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – umístění, zřízení a provozování distribuční
soustavy el. energie na p. p. č. 1556/1 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvy o právu provést stavbu –
č. IV-12-0009955/VB01, ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02
Děčín, zastoupené na základě plné moci společností Montprojekt a.s, IČ 28494032. Jedná se o
umístění, zřízení a provozování distribuční soustavy el. en. na pozemku p. p. č. 1556/1 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role, za podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický
zákon.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 90/05 – 2)
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – umístění, zřízení a provozování distribuční
soustavy el. energie na p. p. č. 1571 v k. ú. Nová Role
RMě
• schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti stavbu – č. IP-12-0004377, ve
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupené na základě
písemné plné moci Senergos, a.s., IČ 26915413. Jedná se o umístění, zřízení a provozování
distribuční soustavy el. en. na pozemku p. č. 1571 v k. ú. Nová Role, obec Nová Role, za
podmínek stanovených zákonem č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
•

hlasování
4 pro
Usn.č. 90/05 – 3)

Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – umístění, zřízení a provozování distribuční
soustavy el. energie na p. p. č. 1571 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
nabídku Karlovarského kraje na možnou účast města Nová Role při centrálním zadávacím řízení
na nákup elektrické energie
•

konstatuje,

4

že v současné době není pro město aktuální.
•

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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