7. schůze Rady města Rotava ze dne 23. 05. 2018

RM projednala a schvaluje:
- na základě předložené důvodové zprávy přidělení bytu č. 5 velikosti 1+3 na adrese Rotava,
Sídliště 650, kategorie A, od 1. 7. 2018 za současné podmínky doplacení kauce
do 31. 7. 2018. Byt bude předán po opravě a provedení povinných revizí.
- na základě předložené důvodové zprávy přidělení bytu č. 8 velikosti 1+3 na adrese Rotava,
Sídliště 650, kategorie A, od 1. 7. 2018. Byt bude předán po provedení povinných revizí.
- na základě předložené žádosti pronájem části poz. p. č. 772/1 k. ú. Smolná o výměře 50 m2,
za účelem louky k sečení neohrazené za cenu 1 Kč/m2/rok.
- na základě předložené žádosti pronájem poz. p. č. 922/12 k. ú. Rotava o výměře 454 m2 za
účelem pozemku v zahr. kolonii za cenu 1,50 Kč/m2/rok.
- na základě předložené žádosti pronájem poz. p. č. 774 k. ú. Rotava o výměře 1 309 m2, poz.
p. č. 473/3 k. ú. Rotava o výměře 7 766 m2 a poz. p. č. 309/3 k. ú. Rotava o výměře
2 462 m2, vše za účelem užívání rybníků pro Český rybářský svaz, z. s., MO Sokolov, na
dobu určitou 5 let do 31. 12. 2023 a pověřuje starostu přípravou návrhu smlouvy a jejím
předložením nejpozději do schůze RM, jež se bude konat dne 25. 7. 2018.
- na základě dříve předložených podkladů souvisejících s usnesením RM č. 134/9/17 prodej
20 ks betonových panelů 120 x 150 cm za cenu nejméně 300 Kč vč. DPH za 1 ks
betonového panelu s tím, že si manipulaci, nakládku a dopravu zajistí zájemce sám. Záměr
prodeje a bližší podmínky pro podání nabídek zájemců o odkup betonových panelů bude
zveřejněn na úřední desce města Rotava.
- na základě přeložené důvodové zprávy přidělení bytu od 1. 6. 2018 na adrese Rotava,
Sídliště 714, byt č. 16.
- změnu a doplnění podmínek pro hlášení v místním rozhlase s tím, že zachovává současné
podmínky hlášení a upravuje podmínky pouze pro komerční hlášení pro firmy, podnikatele
a prodejce, které bude zpoplatněno následovně: namluvení + první spuštění 100,- Kč, každé
další spuštění 30,- Kč. Komerční hlášení bude probíhat pouze v pracovních dnech Po – Pá
v 11.00 hodin a v 16.00 hodin.
- na základě předložených dokumentů uzavření smluv na pověřence GDPR pro ochranu
osobních údajů pro město Rotava, Základní školu Rotava, p. o., a Mateřskou školu Rotava,
p. o., se společností ABRI, s. r. o., se sídlem Ondříčkova 537, 356 01 Sokolov, IČ
61679763, a pověřuje starostu podpisem příkazních smluv.
- kontrolu usnesení tak, jak byla předložena včetně revokovaných usnesení č. 30/2/18
a 36/3/18.
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby evidovanou pod č. IE-12-006691/VB/01 se společností ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby evidovanou pod č. IV-12-0013288 se společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti evidovanou pod č. EP-12-0002436/VB/1
se společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, dle
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vypracovaného geometrického plánu č. 993-5923/2016 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce oplocení tenisových kurtů v Rotavě“,
který vzešel ze zadávacího řízení, a to stavební firmu JML stavební s. r. o., Bendlova 572,
356 01 Sokolov, IČO 26412314, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Rybník Dolní Švajgrák – oprava požeráku“, který
vzešel ze zadávacího řízení, a to stavební firmu JML stavební s. r. o., Bendlova 572, 356 01
Sokolov, IČO 26412314, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
technický dozor stavebníka u veřejné zakázky „Výměna vodovodních řadů ve městě
Rotava, ul. Příbramská“, který vzešel z poptávkového řízení, a to p. M. G., a pověřuje
starostu podpisem objednávky.
zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Výměna vodovodního a kanalizačního potrubí
v ZŠ Rotava“, který vzešel z poptávkového řízení, a to p. J. S., a pověřuje starostu
podpisem objednávky.
provedení personálního auditu zaměstnanců Městského úřadu Rotava firmou PhDr. M. H.
a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Oprava zabezpečovacího systému Městského úřadu
Rotava“ firmu P. M. a pověřuje starostu podepsáním smlouvy.
pojistitele majetku města Rotava vzešlého z výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na služby zadávanou mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, kterým je společnost Česká podnikatelská
pojišťovna, a. s., IČO 63998530, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

RM projednala a souhlasí:
- s výměnou loga do Rotavského zpravodaje za stávající logo.

RM projednala a doporučuje:
- Zastupitelstvu města Rotava projednat a schválit finanční příspěvky z rozpočtu města
Rotava pro žadatele, již splňují podmínky stanovené Zásadami pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města Rotava na podporu individuální bytové výstavby v návaznosti
na Výzvu č. 1/2017 k podání žádostí o finanční příspěvek z rozpočtu města Rotava v rámci
Programu města Rotava „Podpora individuální bytové výstavby“.
- Zastupitelstvu města Rotava schválit zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Oplocení
areálu Mateřské školy v Rotavě“, který vzešel ze zadávacího řízení, a to stavební firmu
JML stavební s. r. o., Bendlova 572, 356 01 Sokolov, IČO 26412314.
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RM bere na vědomí:
- na základě předložené důvodové zprávy mezitimní účetní závěrku za období 1. 1. 2018 –
31. 3. 2018 příspěvkové organizace: Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace,
IČ 709 81 663, se sídlem Rotava, Sídliště 674, PSČ 357 01, za I. čtvrtletí 2018 bez výhrad.
- dle předložené důvodové zprávy informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu č. 16 na adrese
Rotava, Sídliště 642, od 1. 5. 2018.
- uzavření smlouvy o užívání pozemku pro provedení a umístění stavby – zařízení
evidovanou pod č. US/3209/KL/2018 s Krajskou správou a údržbou silnic Karlovarského
kraje, příspěvkovou organizací, Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČO 70947023.
- protokol o kontrole č. 191/18/448 vykonané OSSZ Sokolov u zaměstnavatele Město
Rotava, IČ 00259551, za kontrolované období od 1. 5. 2015 až 31. 3. 2018.

RM revokuje:
- usnesení č. 30/2/18 z 2. RM konané dne 28. 2. 2018.
- usnesení č. 36/3/18 z 3. RM konané dne 21. 3. 2018.
- usnesení č. 77/5/18 z 5. RM konané dne 18. 4. 2018.

RM jmenuje:
- v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy stavební komise rady města p. Mgr. P. F., p.
M. R. a p. M. H.
(V důsledku aplikace GDPR dochází při zveřejnění v některých usneseních k anonymizaci popřípadě
k úplnému vypuštění osobních údajů subjektů údajů.)
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