13. schůze Rady města Rotava ze dne 3. 9. 2018

RM projednala a schvaluje:
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 638, od 1. 11. 2018.
- uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo u veřejné zakázky „Oplocení areálu Mateřské
školy v Rotavě“ s firmou JML stavební, s. r. o., a pověřuje starostu jeho podpisem,
v případě, že není nutné rozpočtové opatření.
- výběr zhotovitele u veřejné zakázky „Oprava silnice a rekonstrukce chodníku, ul. Kpt.
Jaroše, Rotava“, který předložil cenovou nabídku, a to firmu STRABAG, a. s., Na
Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO 60838744, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo u veřejné zakázky „Stavební úpravy
spojovacích chodeb, bočního vstupu a skladu objektu MŠ Rotava“ s firmou JML
stavební, s. r. o., a pověřuje starostu jeho podpisem v případě, že není nutné rozpočtové
opatření.
- zpracovatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení u veřejné zakázky
„Odstavná a parkovací plocha u lékárny v Rotavě – PD“, který vzešel z poptávkového
řízení, a to projektovou a inženýrskou kancelář Dopravní stavby a venkovní
architektura, s. r. o., náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 507/6, 350 02 Cheb, IČO
26392526.
RM projednala a pověřuje:
- starostu podpisem smlouvy o dílo na zpracování podkladů pro podání dotace do
programu EFEKT na základě předloženého návrhu smlouvy a výběru zhotovitele –
firmu METROLUX, s.r.o., se sídlem U Vinné révy 1776/11, Záběhlice, 106 00 Praha
10, IČO 07214634.
RM odvolává:
- odvolává člena škodní likvidační komise na základě pravomoci vyplývající z ustanovení
§ 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
RM jmenuje:
- nového člena škodní likvidační komise na základě pravomoci vyplývající z ustanovení
§ 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
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