USNESENÍ Rady města Nová Role (dále RMě)
z 92. zasedání konaného dne 23. 5. 2018 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli

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

Usn.č. 92/02 – 1)
Záměr obce na pacht pozemku p. č. 1109/18 v k. ú. Nová Role
RMě
• bere na vědomí
ukončení pachtovní smlouvy dohodou k 30. 6. 2018 na pozemek p. č. 1109/18 v k. ú. Nová Role,
obec Nová Role, lokalita Bouchalka o výměře 255 m 2 s pachtýřem ********
•

ukládá
EO MěÚ zveřejnění záměru obce na pacht pozemku p. č. 1108/18 o výměře 255 m 2 v k. ú.
Nová Role, obec Nová Role, lokalita Bouchalka (zahrada)

•

pověřuje
EO MěÚ k rozhodnutí o uzavření pachtovní smlouvy po ukončení připomínkování zveřejněného
záměru obce za obvyklých podmínek.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 92/02 – 2)

Vypracování znaleckého posudku a záměr obce na prodej bytu č. 3 v Nádražní ul. č. p. 288
v Nové Roli
RMě
• bere na vědomí
žádost ******** o odkoupení bytové jednotky, ve které žije
•

doporučuje
ZMě schválit úplatný převod jednotky

•

ukládá
tajemníkovi MěÚ zajistit zpracování znaleckého posudku o ceně obvyklé k tomuto bytu a
následné zveřejnění záměru obce na prodej bytu č. 3 v Nádražní ul. č. p. 288, Nová Role nájemci
bytu za cenu v místě a čase obvyklou.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 92/02 – 3)
Paddleboardový festival u Novorolského rybníka 17.6.2018
RMě
• souhlasí
se zapůjčením části pláže včetně stromů u Novorolského rybníka pro žadatele Tomáše Vavřinu,
Zažij létu a zimu, IČ: 02997053 pro uspořádání paddleboardového festivalu v neděli dne 17. 6.
2018 od 9:00 hod. do 18:00 hod. Po skončení akce zajistí pořadatel řádný úklid pláže.
•

hlasování
4 pro

1

Usn.č. 92/02 – 4)
Zrušení přidělení bytu č. 48 v DPS
RMě
• schvaluje
zrušení přidělení bytu č. 48 pro ******** s účinností od 1. 6. 2018 na základě osobní žádosti
******** a ukládá EO MěÚ NR vrátit složenou jistotu na byt.
•

současně RMě schvaluje ponechání bytu č. 48 v DPS neobsazeného pro nenadále případy.

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 92/02 – 5)
Přidělení bytu v DPS
RMě
•

schvaluje
přidělení bytu č. 21 pro ********

•

ukládá
Norobyt s. r. o. uzavřít nájemní smlouvu s účinností od 1. 6. 2018

•

hlasování
4 pro

Usn.č. 92/03 – 1)
Finanční příspěvek na rozšíření projektu Návštěvnické centrum Nová Role „Porcelánová
zastávka“
RMě
•

doporučuje ZMě schválit
finanční příspěvek Kč =150 000,-- společnosti Thun 1794 a.s. na rozšíření projektu Návštěvnické
centrum Nová Role „Porcelánová zastávka“, neboť je toto návštěvnické centrum turistickým
přínosem pro město

•

ukládá
EO MěÚ připravit návrh rozpočtového opatření.

•

hlasování
4 pro

2

Usn.č. 92/03 – 2)
Souhlas s úhradou částky na poskytnutí porcelánové výbavy od společnosti THUN 1794 a. s.
RMě
•

souhlasí
s úhradou částky max. do Kč 10 tis. včetně DPH za porcelánovou výbavu od společnosti THUN 1794
a. s. Nová Role poskytnutý jako dar pro německý manželský pár z Rittersgrünu, kterému vyhořel
rodinný dům v roce 2017. Bude hrazeno z § 6223 Přeshraniční spolupráce.

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 92/04 – 1)

VZ malého rozsahu na dodávky na realizaci projektu Dodávky herních prvků pro Město Nová
Role – uzavření smlouvy
RMě
• bere na vědomí
výsledek poptávkového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky na realizaci
projektu Dodávky herních prvků pro Město Nová Role,
•

schvaluje
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem č. 2 společností Alestra s.r.o., IČ 29196485, s
nabídkovou cenou 927 054,55 Kč bez DPH

•

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

•

hlasování
4 pro
Usn.č. 92/05 – 1)

Zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 10. 5. 2018
RMě
• bere na vědomí
zápis z jednání Komise pro školství, kulturu a sport ze dne 10. 5. 2018 v předloženém znění.
•

hlasování
4 pro

Usn.č. 92/06 – 1)
Směrnice k ochraně údajů dle GDPR
RMě
• bere na vědomí
vnitřní směrnici č. I/2018 „Směrnice k ochraně osobních údajů dle GDPR“ ze dne 21. 5. 2018,
která upravuje nakládání s osobními údaji fyzických osob a jejich ochranu v rámci MěÚ Nová
Role a městské knihovny Nová Role
•

hlasování
4 pro

3

Usn.č. 92/06 – 2)
Vzetí na vědomí informace starostky o žádosti spol. Chládek a Tintěra, a. s.
RMě
• bere na vědomí
informaci starostky o žádosti spol. Chládek a Tiňtera, a.s, která provádí regeneraci traťového
svršku železniční dráhy Karlovy Vary – Johanngeorgenstadt, zastoupenou společností Flex,
dopravně inženýrské služby, s.r.o., o třídenní uzávěru železničního přejezdu v ulicích Pod
Nádražím a Na Bouchalce a
•

ukládá
OSA MěÚ prověřit ve spolupráci se zhotovitelem a investorem případné jiné možnosti
koordinace prací tak, aby přejezd nebyl uzavřen v tak dlouhém souvislém časovém úseku.

•

hlasování
4 pro

Jitka Pokorná, v. r.
starostka města

Milena Tichá, v. r.
radní

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