10. schůze Rady města Rotava ze dne 25. 07. 2018

RM projednala a schvaluje:
- kontrolu usnesení RM tak, jak byla předložena, se změnou termínů k jednotlivým úkolům.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 650, od 1. 10. 2018.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 653, od 1. 10. 2018.
- výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 641, za byt na adrese Rotava, Sídliště 627 od 1. 10.
2018.
- výměnu vany za sprchový kout na náklady vlastníka bytové jednotky na adrese Rotava,
Sídliště 650.
- na základě pravomoci vyplývající z ustanovení § 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění, příspěvek na činnost konání 2. ročníku sportovní akce Rotavské pahorky
pro příjemce ROTAVA AKTIVNĚ, z. s., ve výši 7 000 Kč a souhlasí s uzavřením
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu města Rotava mezi
městem Rotava a příjemcem ROTAVA AKTIVNĚ, z. s. Pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti evidovanou pod č. IV-12-0011941/1 se
společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, dle
vypracovaného geometrického plánu č. 1080-1277/2018 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
- smlouvu o nájmu evidovanou pod č. 229/717/2018 se společností Lesy České republiky,
s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
- zpracovatele projektové dokumentace „Rekonstrukce veřejného osvětlení, ul. Růžové údolí
– PD“, na základě předložených nabídek, a to firmu Electrosun, s. r. o., Americká 960/1,
350 02 Cheb, IČO 25688553 a pověřuje starostu podpisem objednávky.
- uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 114N10/67 k pozemku č. 706/9 v k. ú. Rotava
z důvodu nápravy chyby v údajích katastru nemovitostí a pověřuje starostu uzavřením
dodatku.
RM bere na vědomí:
- informace o aktualizaci údajů o Rotavském zpravodaji u MK ČR, o změnách povinných
údajů v tiráži každého čísla, o povinnosti pravidelného zasílání výtisků Rotavského
zpravodaje dle seznamu v přiložené příloze a informace o navýšení financí na poštovní
služby v souvislosti s povinností pravidelného zasílání výtisků Rotavské zpravodaje dle
seznamu v přiložené příloze.
- konání organizované sportovní akce Rotavské pahorky dne 22. 9. 2018 za podmínek
uvedených v předložené žádosti ROTAVA AKTIVNĚ, z. s., ze dne 27. 6. 2018.
- výběr dodavatele „Rekonstrukce chodníků ve městě“, a to firmu Karel Štork, Sídliště 639,
35701 Rotava, IČO 03372219, a termín podpisu smlouvy.
- informaci ve věci prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace a prominutí
smluvní pokuty u veřejné zakázky „Komunikace pro 5 RD, lokalita u školy, Rotava –
PDPS“ z objektivních důvodů a pověřuje starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
- předloženou žádost a pověřuje starostu vyvoláním jednání ve věci návrhu další spolupráce
se spol. Ascala, s. r. o., na příští RM.
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RM projednala a souhlasí:
- s darováním knihy „Kdo tu všechno byl“ za účelem prezentace města takto:
 20 ks spisovatelce R. M.,
 30 ks Post Bellum – paměti národa, o. p. s., Štěpánkova 704/61, 110 0 Praha 1.
- s využitím dotčených pozemků pro konání běžeckého závodu Rotavské pahorky v trase
závodu, jež jsou ve vlastnictví města Rotava.
RM projednala a nesouhlasí:
- s bezplatným pronájmem rekreační chaty Sluníčko pro účel konání organizované
sportovní akce Rotavské pahorky pořádané dne 22. 9. 2018 sdružením ROTAVA
AKTIVNĚ, z. s., za dny dle žádosti: od 21. 9. 2018 do 23. 9. 2018.
RM doporučuje:
- Zastupitelstvu města Rotava schválit zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Rotava –
Rekonstrukce KK CAS“, který vzešel ze zadávacího řízení, a to společností KOBIT, spol.
s r. o., se sídlem Praha 6, Rozvojová 269, PSČ 165 00, IČO 44792247, provoz Jičín,
Konecchlumského 1100, PSČ 506 01.
- Zastupitelstvu města Rotava schválit poskytnutí příspěvku TJ ROTAS Rotava, z. s.,
Rotava, Sídliště 648, PSČ 357 01, IČO 14705516, ve výši 30 000 Kč jako poskytnutí
dalšího dodatečného příspěvku na akci 12. ročník mezinárodní Velké ceny ROTAS
STROJÍRNY, spol. s r. o., ve vzpírání mládeže a 20 000 Kč jako poskytnutí dalšího
dodatečného příspěvku na akci Velká cena memoriál Otty Bartovského k 60. výročí
založení oddílu vzpírání v Rotavě.
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