Ze zasedání VI. RM ze dne 8.6.2015
RM projednala a schvaluje:
- přidělení bytu č. 20, na adrese Rotava, Sídliště 651.
- přidělení bytu č. 13, na adrese Rotava, Sídliště 714
- výměnu bytu č. 37, na adrese Rotava, Sídliště 644.
- přidělení bytu zvláštního určení
- zhotovitelem k realizaci veřejné zakázky „Fotbalové hřiště Rotava – hloubkové
čištění“, společnost Linhart spol. s r.o., se sídlem Brandýs nad Labem, Lhotecká 820,
IČ: 47052121, za nabídnutou cenu 69.575,-Kč včetně DPH a pověřuje starostku
jednáním o spoluúčasti na financování akce s TJ Rotas a podpisem smlouvy.
- zhotovitelem k realizaci veřejné zakázky „Výměna kanalizačního řadu – ul. Hornická,
Rotava“, firmu Štefan Avuk, Hlávkova 818/5, 360 17 Karlovy Vary, IČ: 44661240 a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti evidovanou pod č. IV-120007621/001 se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín (IČ: 24729035) na výše
uvedených pozemcích, v kat. území Rotava a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
- odpis leporel.
RM projednala a souhlasí:
- s ubytováním v bytě zvláštního určení na dobu určitou , maximálně do 31.7.2015.
- s pronájmem části poz. p. č. 1611/380 k. ú. Rotava o výměře 300 m2 za účelem
zahrady samostatné, za cenu 1,50,-Kč/m2/rok.
- s pronájmem poz. p. č. 859 k. ú. Rotava o výměře 437 m2 za účelem pozemku
k rodinnému domu, za cenu 2,-Kč/m2/rok
- s pronájmem poz. p. č. 1607 k. ú. Rotava o výměře 628 m2 za účelem zahrady
k rodinnému domu, za cenu 2,-Kč/m2/rok.
- s podmínkami zadání veřejné zakázky „Revitalizace areálu u rybníku Kačák včetně
parkoviště, přístupových cest a sadových úprav - PD“ a pověřuje starostku podpisem
veřejné výzvy.
- s podmínkami zadání veřejné zakázky „Řešení parkovacích ploch pro obyvatele ve
městě - PD“ a pověřuje starostku podpisem veřejné výzvy.
RM projednala a bere na vědomí:
- Zprávu o činnosti sociálního pracovníka za 2. čtvrtletí 2015 bez připomínek a konstatuje, že
se činnost v oblasti sociální práce výrazně zlepšila.
- hospodaření ZŠ Rotava, okres Sokolov za 1.čtvrletí 2015 bez výhrad.
- hospodaření MŠ Rotava, okres Sokolov za 1.čtvrletí 2015 bez výhrad.
RM ukládá:
- OSMIS prověřit možnost řešení dopravní obslužnosti jednosměrným provozem na Sídlišti
v lokalitě od městského úřadu ve směru ke zdravotnímu středisku s ohledem na vytvoření
nových parkovacích míst (podélné, šikmé stání) před blokem č.6.
RM projednala a neschvaluje:
- přidělení bytu zvláštního určení.
- přidělení bytu zvláštního určení
- přidělení bytu zvláštního určení
místostarosta města - Martin Elíz
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