18. schůze Rady města Rotava ze dne 11. 11. 2019
RM projednala a schvaluje:
- kontrolu usnesení RM po zapracování všech doporučených návrhů a připomínek.
- rozpočtové opatření č. 31/2019 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 642.
- pronájem části pozemku p. č. 1056/1 k. ú. Rotava o výměře cca 300 m2, za účelem pozemku
k rodinnému domu. Cena 2 Kč/m2/rok.
- pronájem pozemku p. č. 1468/7 k. ú. Rotava o výměře 580 m2, za účelem pozemku
k rodinnému domu. Cena 2 Kč/m2/rok.
- uzavření smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc. č. 1464/1 (o výměře 29 m2) a část pozemku
parc. č. 1717/2 (o výměře 42 m2), k. ú. Rotava, pro realizaci investiční akce „Modernizace
mostu ev. č. 210 41–3 Dolní Rotava“, a to v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
- návrh programu VII. zasedání Zastupitelstva města Rotava v roce 2019, po zapracování všech
doporučených návrhů a připomínek.
RM bere na vědomí:
- mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2019 – 30. 9. 2019 příspěvkové organizace: Základní
škola Rotava, příspěvková organizace, IČO 70945128, se sídlem Rotava, Nová Plzeň 673, PSČ
357 01, za I. až III. čtvrtletí 2019, bez výhrad.
- návrh rozpočtu Základní školy Rotava, příspěvkové organizace na rok 2020.
- mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2019 – 30. 9. 2019 příspěvkové organizace: Mateřská
škola Rotava, příspěvková organizace, IČO 70981663, se sídlem Rotava, Sídliště 674, PSČ 357
01, za I. až III. čtvrtletí 2019, bez výhrad.
- návrh rozpočtu Mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace na rok 2020.
RM projednala a pověřuje:
- OEM zpracováním přehledu pozemků pro zveřejnění záměrů prodeje.
(V důsledku aplikace GDPR dochází v některých usneseních k anonymizaci nebo k úplnému vypuštění osobních
údajů subjektů údajů, popřípadě k nahrazení zástupným textem.)
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