16. schůze Rady města Rotava ze dne 25. 9. 2019
RM projednala a schvaluje:
- zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení u veřejné zakázky „Rekonstrukce
mostu ev. č. M05 – ul. Růžové údolí, p. č. 1726, k. ú. Rotava“, který předložil městu cenovou
nabídku, a to autorizovaného inženýra Ing. Marcela Zoufálka, U Koupaliště 845/14, 360 05
Karlovy Vary, IČO 06275036, a pověřuje starostu podpisem objednávky.
- výměnu svítidel v „Areálu zdraví“, a to na základě předložené cenové nabídky od společnosti
LAMBERGA s. r. o., Kociánka 8/10, 612 00 Brno, IČO 29241723, a pověřuje starostu
podpisem objednávky.
- zhotovitele veřejné zakázky „Veřejné osvětlení – ul. Růžové údolí, k. ú. Rotava“, který vzešel
z poptávkového řízení a to firmu Werner Hüttner, Limnická 1235, 362 22 Nejdek, IČO
42850550, a pověřuje starostu podpisem objednávky.
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Telco
Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČO 29148278, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
- pronájem pozemku p. č. 774 k. ú. Rotava o výměře 1 309 m2, za účelem sportovního rybaření
za cenu 7 Kč/m2/rok.
- pronájem části pozemku p. č. 922/11 k. ú. Rotava o výměře cca 50 m2, za účelem zahrady
v zahrádkářské kolonii, za cenu 1,50 Kč/m2/rok, s podmínkou, že předmětný pozemek nebude
oplocen.
- revokaci usnesení č. 214/14/19.
- kontrolu usnesení RM po zapracování všech doporučených návrhů a připomínek včetně
revokovaného usnesení č. 214/14/19.
- rozpočtové opatření č. 29/2019 v těchto parametrech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč, příjmy a výdaje
rozpočtu se nemění, přesouvají se částky jednotlivých položek rozpočtu. Podrobné znění
rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 614.
- dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor v objektu čp. 648, na pozemku parc. č. st. 734/1,
zastavěná plocha a nádvoří, v části obce a k. ú. Rotava, mezi městem Rotava a paní Šárkou
Želinovou, IČO 76277577, ke dni 30. 9. 2019, a pověřuje starostu podpisem této dohody.
- záměr pronájmu nebytových prostor v objektu čp. 648, stavba občanského vybavení,
na pozemku parc. č. st. 734/1, zastavěná plocha a nádvoří, v části obce a k. ú. Rotava, za účelem
provozování poštovní novinové služby – prodej novin, časopisů a papírnického zboží, a to
formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku, s podmínkou minimální částky nájmu ve výši
od 1 000 Kč / měsíc, s tím, že pronájem nebytových prostor proběhne bez stavebních úprav
předmětu nájmu „jak stojí a leží“.
RM projednala a neschvaluje:
- odprodej žulových obrub.
- odprodej betonových panelů.
- pronájem části pozemku p. č. 865/3 k. ú. Rotava o výměře cca 13 m2, za účelem pozemku
ke garáži.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 641.
RM bere na vědomí:
- obdrženou výpověď ze Smlouvy o údržbě veřejného osvětlení ve městě Rotava, a to od firmy
Diviš elektro centrum s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3, IČO 26403331.
- výběr zpracovatele na administraci pro zpracování a podání žádosti o dotaci k veřejné zakázce
„Kanalizace, rekonstrukce a rozšíření vodovodu Sklenský vrch Rotava“ v souvislosti
s vyhlášenou výzvou č. 4/2019 v rámci Národního programu Životní prostředí, a to společnost
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a. s., se sídlem Nábřežní 90/4, Praha 5, PSČ 150 00, IČO
47116901.
- informaci o vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Rotava ve dnech 31. 10. až
1. 11. 2019.
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RM projednala a pověřuje:
- v souladu s § 102 odst. 3 a § 103 odst. 4 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostu města k uzavírání dodatků nájemních smluv
uzavíraných v souvislosti s pronájmem bytových jednotek a nebytových prostor ve vlastnictví
města Rotava a hrobových míst. Pověření je uděleno se zpětnou platností od 31. 10. 2018
do odvolání.
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