8. schůze Rady města Rotava ze dne 20. 6. 2018
RM projednala a schvaluje:
- revokaci usnesení č. 32/2/18.
- kontrolu usnesení tak včetně revokovaného usnesení č. 32/2/18.
- přidělení bytu velikosti 1+3 kategorie A na adrese Rotava, Sídliště, od 1. 9. 2018. Byt bude
předán po provedení nezbytných oprav a povinných revizí.
- přidělení bytu velikosti 1+1 kategorie A na adrese Rotava, Sídliště, od 1. 7. 2018. Byt bude
předán po provedení povinných revizí.
- přidělení bytu velikosti 1+1 kategorie A na adrese Rotava, Sídliště, od 1. 9. 2018. Byt bude
předán po provedení nezbytných oprav a povinných revizí.
- pronájem pozemku v k. ú. Smolná o výměře 928 m2 za účelem zahrady samostatné. Cena
1,50 Kč/m2/rok.
- pronájem pozemku v k. ú. Smolná o výměře 687 m2 za účelem pozemku k rekreační chatě.
Cena 3 Kč/m2/rok.
- pronájem části pozemku v k. ú. Rotava o výměře 100 m2 za účelem louky k sečení
neohrazené. Cena 1 Kč/m2/rok.
- směrnici č. 1/2018 o zřizování věcných břemen zatěžujících nemovitosti ve vlastnictví
města Rotava.
- uzavření smlouvy o zániku věcného břemene k nově odkoupenému pozemku.
- přidělení sociálního bytu na adrese Rotava, Sídliště, od 1. 7. 2018, s podmínkou, že budou
splněny všechny stanovené podmínky pro přidělení bytu včetně vyplněných příloh
k žádosti.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště, od 1. 7. 2018, s podmínkou, že budou splněny
všechny stanovené podmínky pro přidělení bytu včetně vyplněných příloh k žádosti.
- zrušení původně vyhlášeného výběrového řízení na Správu počítačové sítě Městského
úřadu Rotava z důvodu přihlášení pouze jediného zájemce a jeho opětovné vyhlášení
s podmínkou přímého oslovení minimálně 5 společností.
- vyhlášení výběrového řízení na Správu počítačové sítě Městského úřadu Rotava a pověřuje
tajemnici přípravou a vyhlášením výběrového řízení na Správu počítačové sítě Městského
úřadu Rotava s podmínkou přímého oslovení minimálně 5 společností zabývajících se touto
problematikou. Termín ukončení podání nabídek 15. 7. 2018.
- vyhlášení výběrového řízení na Poskytování služeb externí mzdové účetní firmy pro město
Rotava a pověřuje tajemnici přípravou a vyhlášením výběrového řízení na Poskytování
služeb externí mzdové účetní firmy pro město Rotava s podmínkou přímého oslovení 5
společností zabývajících se touto problematikou. Termín ukončení podání nabídek
15. 7. 2018.
- vyhlášení výběrového řízení na Poskytování právní pomoci pro město Rotava a pověřuje
starostu přípravou a vyhlášením výběrového řízení na Poskytování právní pomoci pro
město Rotava s podmínkou přímého oslovení 3 advokátních kanceláří. Termín ukončení
podání nabídek 31. 7. 2018.
RM ukládá:
- OEM zjednání nápravy k vymáhání pohledávek dle platné směrnice č. 8/2015.
- OEM zjednání nápravy k vymáhání pohledávek z pronájmu bytů dle platné směrnice
č. 8/2015.
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OSAP okamžitému zjednání nápravy k vymáhání pohledávek a vydání platebních výměrů
dle platné směrnice č. 8/2015 ve spolupráci s AK.
OEM připravit přehled čerpání volných prostředků z § 3900 a pověřuje OEM přípravou
rozpočtové změny volných prostředků z položky 5221 do položky 5222 a předložením
k projednání na následující schůzi RM.

RM neschvaluje:
- poskytnutí příspěvku společnosti KSK centrum o. p. s.
- poskytnutí příspěvku Českému svazu bojovníků za svobodu, okresní výbor v Chebu.
- prominutí nájmu bytu velikosti 1+2, na adrese Rotava, Sídliště, za měsíc červen 2018.
- pronájem části pozemku v k. ú. Rotava o výměře 5 m2.
RM odkládá:
- projednání žádosti o poskytnutí dotace TJ ROTAS Rotava z. s. na příští schůzi RM.
RM jmenuje:
- předsedu škodní likvidační komise.
RM bere na vědomí:
- zápis ze schůze stavební komise ze dne 6. 6. 2018.
- informaci o stavu evidence smluv.
- podání výpovědi Smlouvy o poskytování právní pomoci ze dne 9. 7. 2012 a nesouhlasí se
zkrácením výpovědní doby ke dni 30. 6. 2018.
- odstoupení předsedy škodní likvidační komise z této funkce.
RM projednala a pověřuje:
- Stavební komisi k posouzení předložené žádosti o výměnu pěti dveří v bytě na adrese
Rotava, Sídliště, a předložení stanoviska pro projednání na následující RM
RM projednala a nesouhlasí:
- dle doručené výpovědi Smlouvy o obstarání správy nemovitostí a výkonu dalších práv
a povinností uzavřené dne 28. 5. 2012 se Společenstvím vlastníků Sídliště č. p. 610 – č. p.
612 Rotava s ukončením smlouvy dohodou do 31. 7. 2018 a pověřuje starostu k jednání
se Společenstvím vlastníků Sídliště č. p. 610 – č. p. 612 Rotava.
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