13. schůze Rady města Rotava ze dne 29. 7. 2020
RM projednala a schvaluje:
- pronájem poz. p. č. 922/9 k. ú. Rotava o výměře 712 m2, za účelem pozemku v zahrádkářské
kolonii, cena 1,50 Kč/m2/rok, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- kontrolu usnesení Rady města Rotava provedenou na 13. RM dne 29. 7. 2020, jak byla
předložena.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 664.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 641.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 642.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 627.
- přidělení sociálního bytu od 1. 8. 2020, na adrese Rotava, Sídliště 641.
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo u investiční akce „Odstavná a parkovací plocha
u lékárny v Rotavě“, se zhotovitelem bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s. r. o.,
Chebská 53, 356 58 Sokolov, IČO 25233866, a pověřuje starostu jeho podpisem.
- zhotovitele zakázky „Výměna 166 ks bytových vodoměrů na teplou a studenou vodu
s následnou montáží a přeprogramováním na stávající rádiové hlavice v bytových domech
Sídliště č. 650 – 656 v Rotavě“, který vzešel z nabídky společnosti ista Česká republika s. r. o.,
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČ: 61056758, DIČ: CZ61056758, dle podmínek směrnice
pro zadávání veřejných zakázek městem Rotava ve výši 109 326,24 Kč včetně DPH.
- Dohodu o ukončení nájmu pozemku parc. č. 113/8 k. ú. Rotava o výměře 80 m2 a části
pozemku parc. č. 113/6 k. ú. Rotava o výměře 298 m2, a pověřuje starostu jejím podpisem.
- Dohodu o ukončení nájmu pozemku parc. č. 1611/359 k. ú. Rotava o výměře 330 m2,
a pověřuje starostu jejím podpisem.
- realizaci a výměnu zbývajících částí chodníku u probíhající investiční akce a to dle předložené
cenové nabídky od zhotovitele bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s. r. o., Chebská 53,
356 58 Sokolov, IČO 25233866, a pověřuje starostu podpisem objednávky.
RM projednala a bere na vědomí:
- mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 příspěvkové organizace: Základní
škola Rotava, příspěvková organizace, IČO: 70945128, se sídlem: Rotava, Nová Plzeň 673,
PSČ 357 01, za 1. pololetí 2020, bez výhrad.
- mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 příspěvkové organizace: Mateřská
škola Rotava, příspěvková organizace, IČO: 70981663, se sídlem: Sídliště 674, 357 01 Rotava,
za 1. pololetí 2020, bez výhrad.
- informaci technického dozoru stavby p. Milana Gažiho o vyvolaných změnách při realizaci
investiční akce „Odstavná a parkovací plocha za blokem č. 18“, které neměly zásadní vliv
na celkové náklady této stavby.
- obdržené Rozhodnutí č. 1190400328 o poskytnutí finančních prostředků ze dne 10. 7. 2020
od Státního fondu životního prostředí ČR, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ
00020729, týkající se investiční akce „Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“,
a pověřuje starostu přípravou podkladů pro jednání zastupitelstva města.
- zprávu o škodě na vozidle JSDH Rotava CAS 20 Tatra 815, vzniklou v souvislosti s dopravní
nehodou ze dne 18. 6. 2020.
- výpis správního řízení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-28909/2020-2
ze dne 3. 7. 2020, rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje č. j. KK/8447/SK/20-3
ze dne 29. 7. 2020 a č. j. KK/8448/SK/20-3 ze dne 29. 7. 2020, ve věci zápisu sloučených
příspěvkových organizací města do školského rejstříku od 1. 9. 2020.
- informaci o vratce poskytnuté dotace Tělovýchovné unii Sokolov na akci „Sportovec roku
2019“ z důvodu jejího neuskutečnění.
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu města Rotava sestavený ke dni 30. 6. 2020.
-1-

RM projednala a přijímá:
- na základě předložené důvodové zprávy a v návaznosti na Zřizovací listinu Základní školy
Rotava, příspěvkové organizace ze dne 23. 12. 2019, majetek navržený k vyřazení dle
předloženého seznamu Základní školou Rotava, příspěvkovou organizací „Inventurní soupis
dlouhodobého majetku ke dni 16. 7. 2020“.
RM projednala a pověřuje:
- v souladu s ustanovením § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, ve znění pozdějšího předpisu, funkcí tajemníka konkursní komise pro
posuzování uchazečů ve vyhlášeném konkursním řízení na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace, IČO
70945128, pana O. B.
RM projednala a zřizuje:
- na základě vlastního návrhu „Zřizovací listiny a volebního řádu školské rady“, dle důvodové
zprávy, a v souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
školskou radu při Základní škole a mateřské škole Rotava, příspěvkové organizaci, a schvaluje
předmětnou Zřizovací listinu a volební řád školské rady.
RM ukládá:
- vedení (ředitelce) Základní školy Rotava, příspěvkové organizace v souladu s § 167 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajištění řádných voleb školské rady
v návaznosti na platnou „Zřizovací listinu a volební řád školské rady“.
RM projednala a neschvaluje:
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 619.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 609.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 627.
- přidělení sociálního bytu pro p. H. P.
- přidělení sociálního bytu pro p. S. O.
RM revokuje:
- usnesení Rady města Rotava č. 162/10/20 ze dne 3. 6. 2020.
RM uděluje:
- výjimku ze Směrnice č. 1/2018 obce Rotava a schvaluje upravený návrh budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby evidovanou pod č. IE-12-0007418/2/VB
se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřuje
starostu podpisem 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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