Usnesení z 11. schůze Rady města ze dne 29. srpna 2016

RM projednala a schvaluje:
 odměnu doplňkové činnosti ředitelce základní školy.
 převod finančních prostředků ve výši z rezervního do investičního fondu ve výši
80.000,-Kč na pořízení zabezpečovacího systému vstupu do objektu.
 přidělení bytu č. 38, kategorie A na adrese Rotava, Sídliště 644 od 01.10.2016. Byt
bude předán po provedení povinných revizí.
 přidělení bytu zvláštního určení č. p. 614/22 – sociálního bydlení.
 přidělení bytu zvláštního určení (krizové) č. p. 643/29 - sociálního bydlení.
 změnu rozpisu rozpočtu dle předloženého návrhu.
 vyplacení části sjednané odměny za vedení kroniky města za rok 2015 v souladu s uzavřenou
dohodou o provedení práce.
 prodloužení smlouvy na poskytování mobilních telefonických služeb se společností
Vodafone.
 investiční záměr „Prakticky a moderně“ Základní školy Rotava, příspěvkové organizace a
souhlasí se zařazením tohoto záměru do Strategického rámce zpracovávaného v rámci
projektu „Místní akční plán ORP Kraslice“.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu č. 19, kategorie A, na adrese Rotava, Sídliště 642.
 přidělení bytu zvláštního určení – krizového bydlení.
RM projednala a odkládá:
 schválení smlouvy o dílo na zakázku „Studie dopravy v klidu ve městě Rotava až
doporučuje nejdříve projednat požadavky pro zpracování studie s komisí stavební a
životního prostředí.
 výběr revizního technika na „Revize a opravy spalinových cest na objektech v majetku
města – všechny revize jsou do konce roku 2016, akutní případy je možné řešit
objednávkou.
RM projednala a souhlasí:
 s pronájmem části poz. p. č. 245 k. ú. Smolná o výměře 1300 m2, za cenu
3,-Kč/m2/rok a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
 s pronájmem části poz. p. č. 1388/1 k. ú. Rotava o výměře 180 m2, za cenu
2,-Kč/m2/rok a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

RM projednala a nedoporučuje:
 zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky
„Urbanistická studie pro výstavbu 5 RD, lokalita Příbramská“, který vzešel
z výběrového řízení a to firmu Ing. Milan Kaláb, Sokolov, IČO 12405744 a
doporučuje řešit tuto zástavbovou studii ve spolupráci se stavební komisí a s vlastníky
sousedních pozemků tak, aby byla v souladu s novým územním plánem.
 zastupitelstvu města schválit výběr zhotovitele k realizaci veřejné zakázky
„Inženýrské sítě a komunikace pro 5 RD, lokalita u školy – propoje plynových
přípojek“, který vzešel z výběrového řízení a to firmu STAMOZA, s.r.o., Cheb, IČO
45358800 a doporučuje veřejnou zakázku opakovat.
RM projednala a bere na vědomí:
 hospodaření ZŠ Rotava, příspěvková organizace za 1.pololetí 2016 bez výhrad.
 hospodaření MŠ Rotava, příspěvková organizace za 1.pololetí 2016 bez výhrad.
 výběr firmy na zakázku „Zpracování nových manipulačních řádů pro vodní díla v
majetku města“ a to společnost NOVAQUA s.r.o., se sídlem Karlovy Vary, Lipová
289/7, 360 06, IČ 29108829.
 informaci o výsledku průzkumu trhu společně s návrhem na uzavření smlouvy na
zpracování žádosti o dotaci a vypracování studie proveditelnosti (včetně všech
povinných příloh) pro výzvu IROP č. 35: Sociální bydlení pro sociálně vyloučené
lokality se společností ABRI, s.r.o., se sídlem Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, IČO:
616 79 763 a doporučuje ZM schválit účast v programu a podání žádosti o dotaci
v rámci výzvy IROP č. 35 Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality a uzavření
smlouvy na zpracování žádosti o dotaci a vypracování studie proveditelnosti (včetně
všech povinných příloh) pro výzvu IROP č. 35: Sociální bydlení pro sociálně
vyloučené lokality se společností ABRI, s.r.o., se sídlem Ondříčkova 537, 356 01
Sokolov, IČO: 616 79 763.
 informaci o výsledku výběrového řízení společně s návrhem na uzavření smlouvy na
realizaci veřejné zakázky P16V00000013 „Vypracování projektové dokumentace Sběrný dvůr Rotava“ se společností SM - projekt spol. s r.o., se sídlem Blatenská
2306/109,430 03 Chomutov, IČO: 254 94 741 a nedoporučuje ZM schválit uzavření
smlouvy na realizaci veřejné zakázky P16V00000013 „Vypracování projektové
dokumentace - Sběrný dvůr Rotava“ se společností SM - projekt spol. s r.o., se sídlem
Blatenská 2306/109,430 03 Chomutov, IČO: 254 94 741.
 informaci o pravidlech pro používání znaku města a souhlasí se zveřejněním znaku
města v připravované publikaci „Heraldika ČR“.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

