3. schůze Rady města Rotava ze dne 6. 3. 2019
RM projednala a schvaluje:
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 620, po vypořádání vlastnických práv k jiné
nemovitosti.
- zpracovatele zadávacího řízení k veřejné zakázce „Výměna svítidel veřejného osvětlení
ve městě Rotava“, na základě předložené nabídky a to firmu METROLUX s. r. o., U vinné révy
1776/11, 106 00 Praha 10, IČO 07214634, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
- zpracování „Pasportizace prameniště Lesní na Sklenském vrchu v Rotavě“, a to na základě
předložené nabídky od Ing. Jiřího Kvěše, Jiráskova 1284, 356 01 Sokolov, IČO 45410135,
a pověřuje starostu podpisem objednávky.
- zpracování geodetického zaměření území „Pasportizace prameniště Lesní na Sklenském vrchu
v Rotavě“, a to na základě předložené nabídky od společnosti GKS - geodetická kancelář,
s. r. o., Chebská 53, 356 33 Sokolov, IČO 26348462, a pověřuje starostu podpisem objednávky.
- zpracování projektové dokumentace stavebních úprav bytové jednotky na bezbariérový byt
v bloku č. 17, ul. Sídliště čp. 651/14, v k. ú. Rotava, a to od projektantky paní Miroslavy
Ohibské, Fibichova 772, 360 17 Karlovy Vary, IČO 03114261, dle předložené cenové nabídky
ze dne 25. 2. 2019.
- zpracování projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikace v ulici U Kina, k. ú. Rotava,
a to od projektanta Ing. Ivana Škulavíka, Spartakiádní 1973, 356 01 Sokolov, IČO 18733336,
dle předložené cenové nabídky ze dne 18. 2. 2019.
RM revokuje:
- na základě předložené důvodové zprávy usnesení č. 170/11/17, schválené radou města dne
13. 11. 2017 a schvaluje ceny pronájmů tak, jak byly předloženy.
RM souhlasí:
- souhlasí s přesunem bodu programu 2. a) 1. „Účetní závěrka MŠ Rotava ke dni 31. 12. 2018“
a 2. b) 1. „Účetní závěrka ZŠ Rotava ke dni 31. 12. 2018“ na další schůzi RM po projednání
Finančním výborem Zastupitelstva města Rotava.
- souhlasí s uzavřením Mateřské školy Rotava, příspěvková organizace v souvislosti s dobou
hlavních prázdnin ve dnech 15. 7. 2019 až 9. 8. 2019.
- v souladu s ust. § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na
základě předloženého dokumentu s termínem a způsobem zápisu dětí do Mateřské školy
Rotava, příspěvková organizace, pro školní rok 2019/2020.
- na základě předloženého oslovení Karlovarským krajem a Vzorové smlouvy o společném
postupu při centralizovaném zadávání na dodávky s názvem „Centrální nákup zemního plynu“,
ve věci nákupu zemního plynu pro město Rotava a jeho příspěvkové organizace na dobu
neurčitou, s dobou plnění na 2 roky opakovaně, zprostředkovaném „centrálním zadavatelem“
Karlovarským krajem, s uzavřením Smlouvy o společném postupu při centralizovaném
zadávání, a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
(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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