5. schůze Rady města Rotava ze dne 18. 4. 2018

RM projednala a schvaluje:
- kontrolu usnesení RM včetně revokace usnesení RM č. 134/9/17.
- v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola Rotava, příspěvková organizace, za období 1. 1. 2017–
31. 12. 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez připomínek.
- rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 332 639,90 Kč pro příspěvkovou
organizaci Základní škola Rotava, příspěvková organizace, takto: zlepšený hospodářský
výsledek ve výši 132 639,90 Kč přidělit do rezervního fondu organizace a zlepšený
hospodářský výsledek ve výši 200 000 Kč přidělit do fondu odměn organizace.
- v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek
některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace, za období 1. 1. 2017–
31. 12. 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017 bez připomínek. Hospodářský výsledek
v nulové hodnotě nebyl přerozdělen.
- přidělení bytové jednotky č. 12 velikosti 1+1 kategorie A na adrese Rotava, Sídliště 606, od
1. 6. 2018.
- pronájem části poz. p. č. 1611/71 k. ú. Rotava o výměře 220 m2 za účelem pozemku
v zahrádkářské kolonii za cenu 1,50 Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- výpověď nájemní smlouvy č. S/6/2014 dle čl. II. k 31. 7. 2018.
- změnu provozní doby na sběrném místě v Rotavě s platností od 1. 5. 2018 takto: pondělí a
středa od 7.00 do 17.00 hod., úterý a čtvrtek od 7.00 do 13.00 hod., pátek od 7.00
do 12.00 hod., sobota od 8.00 do 12.00 hod.
- Řád veřejného pohřebiště Města Rotava.
- provedení vstupní analýzy dle cenové nabídky ze dne 20. 3. 2018 společností ABRI, s. r. o.,
se sídlem Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, IČ 61679763, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
- opravu havarijního stavu docházkového systému MěÚ Rotava společností ARTEL
- SYSTÉM, s. r. o., se sídlem Smetanova 281, 330 27 Vejprnice, IČ 06166407, a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
RM souhlasí:
- ve smyslu § 32a zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, s uzavřením
smlouvy o partnerství u výzvy 30_18_008 Operačního programu potravinové a materiální
pomoci s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem ve vážné
sociální nouzi“ mezi příjemcem dotace Karlovarským krajem se sídlem Závodní 353/88,
360 06 Karlovy Vary, IČ: 70891168, a partnerem v projektu Základní škola Rotava,
příspěvková organizace, se sídlem Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava, IČ: 70945128.
RM bere na vědomí:
- kontrolu usnesení z I. zasedání ZM v roce 2018.
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předložené záležitosti bodů:
9. a) Věcné břemeno ČEZ – Rotava, Růžové údolí,
9. b) Věcné břemeno ČEZ – Rotava, Sklenský vrch,
9. c) Smlouva s Karlovarským krajem o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby.
(Zároveň bylo uloženo stavební komisi projednání dotčených materiálů pro RM a
předložení jejího stanoviska k projednání na další schůzi RM dne 30. 5. 2018.)
předloženou cenovou nabídku na poplachový zabezpečovací a tísňový systém a
elektronický zabezpečovací systém. Zároveň doporučuje zadání výběrového řízení
na předmětnou zakázku a tím zabezpečení dalších cenových nabídek.
předložený materiál ČEZ Distribuce, a. s., o řešení mimořádných situací v distribuční
soustavě a pověřuje tři zástupce pro právo přednostního volání při řešení nastalých
mimořádných situací se společností ČEZ Distribuce a. s.: 1) p. Ing. Mgr. Miroslava Šůse,
2) p. Michala Červenku a 3) p. Bc. Zdeňka Harapáta.
aktualizaci krizového plánu a obsazení krizového štábu.
zprávu o stavu nákupu pohonných hmot.

RM ukládá:
- OEM zajištění komentáře k výkazu plnění rozpočtu města ke dni 31. 3. 2018.
- ORIM a stavební komisí zjistit stav a rozsah možných úprav nezbytný k nápravě stavu a
sjízdnosti příjezdové cesty v k. ú. Smolná, o níž bylo požádáno, a předložit návrh řešení a
analýzu proveditelnosti na následnou schůzi RM v termínu do 30. 5. 2018.
RM revokuje:
- usnesení č. 58/4/18 z RM konané dne 4. 4. 2018.
- usnesení č. 2/1/18 z RM konané dne 17. 1. 2018.

RM projednala a odvolává:
- předsedu stavební komise pana Petra Rohana.
RM projednala a jmenuje:
- předsedu stavební komise pana Christose Duludise.
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