2. schůze Rady města Rotava ze dne 17. 2. 2020
RM projednala a schvaluje:
- revokaci usnesení Rady města Rotava č. 14/1/19 ze dne 30. 1. 2019.
- kontrolu usnesení Rady města Rotava provedenou na 2. RM dne 17. 2. 2020 po zapracování
všech doporučených návrhů a připomínek, včetně revokovaného usnesení č. 14/1/19.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 649.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 647.
- přidělení 2 bytů na adrese Rotava, Sídliště 654.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 632.
- pronájem poz. p. č. 922/21 k. ú. Rotava o výměře 473 m2, za účelem pozemku v zahrádkářské
kolonii, za cenu 1,50 Kč/m2/rok, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- pronájem části poz. p. č. 873/83 k. ú. Rotava o výměře cca 400 m2, za účelem zahrady
k rodinnému domu, cena 2 Kč/m2/rok, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- technický dozor stavebníka u veřejné zakázky „Odstavná a parkovací plocha u lékárny
v Rotavě“, který vzešel z poptávkového řízení, a to p. Milana Gažiho, Černý vrch 412, 356 04
Dolní Rychnov, IČO 61764299, a pověřuje starostu podpisem objednávky.
- zhotovitele veřejné zakázky „Rozšíření veřejného osvětlení u parkoviště k fotbalovému hřišti“,
který vzešel ze zadávacího řízení, a to firmu Werner Hüttner, Limnická 1235, 362 22 Nejdek,
IČO 42850550, a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
- zpracování projektové dokumentace „Výstavba veřejného osvětlení na Sklenském vrchu“,
a to od projektové a inženýrské kanceláře ELECTROSUN s.r.o., U Zvoničky 3, 289 31
Bobnice, IČO 25688553, dle předložené cenové nabídky.
- uzavření Dohody o zabezpečení vyučování odborného výcviku žáků Integrované střední školy
technické a ekonomické Sokolov, příspěvkové organizace, a pověřuje starostu jejím podpisem.
- na základě žádosti doručené dne 28. 1. 2020 evidované pod č. j. 569/2020, pravomoci
vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí příspěvku ve výši
5 000 Kč z rozpočtu města na rok 2020 spolku ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRASLICE, z. s.,
se sídlem B. Smetany 1742, 358 01 Kraslice, IČO 04638603, jako příspěvku na činnost,
příspěvku na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční činností spolku, a souhlasí
s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok
2020 mezi městem Rotava a spolkem ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRASLICE, z. s., a pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
RM souhlasí:
- s uzavřením darovací smlouvy mezi Karlovarským krajem a Mateřskou školou, příspěvkovou
organizací, Sídliště 674, 357 01 Rotava, IČO 70981663, jejímž předmětem jsou movité věci –
Malá technická univerzita – v celkové pořizovací hodnotě 82 000 Kč.
RM projednala a neschvaluje:
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 637.
- výměnu bytu na adrese Rotava, Sídliště 642.
- záměr pronajmout část poz. p. č. 844 k. ú. Rotava za účelem zahrady samostatné.
- přidělení 3 sociálních bytů.
- na základě podané žádosti, pravomoci vyplývající z příslušných ustanovení zákona
č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a předloženého návrhu
veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok 2020, jako příspěvku
na činnost, příspěvku na úhradu části nákladů souvisejících s činností subjektu Správa
zdravotních a sociálních služeb Cheb, příspěvková organizace, IČO 70887985.
- na základě žádosti doručené dne 5. 2. 2020 evidované pod č. j. 736/2020, pravomoci vyplývající
z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
a předloženého návrhu veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí příspěvku z rozpočtu města na rok
2020 spolku ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRASLICE, z. s., IČO 04638603.
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RM bere na vědomí:
- podání „Žádosti o podporu z programu: Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy dětských hřišť
a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti, číslo výzvy NPŽP 7/2019 – 6.1. C a),
a doporučuje Zastupitelstvu města Rotava, v případě kladného rozhodnutí, realizaci projektu
včetně vyčlenění finančních prostředků pro tento záměr v rozpočtovém opatření.
- podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci NPŽP Výzva č. 9/2019, Prioritní oblast – Životní
prostředí ve městech a obcích v podporované aktivitě zakládání a obnova ploch zeleně včetně
doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění
podmínek pro existenci volně žijících živočichů v sídlech.
- zprávu o nerealizované úhradě části rozpočtu Základní školy Rotava, příspěvkové organizace,
náležící k minulému účetnímu období, a doporučuje Zastupitelstvu města Rotava schválit
rozpočtové opatření č. 1/2020.
- zápisy z jednání Stavební komise Rady města Rotava ze dne 7. 10. 2019, 4. 11. 2019,
9. 12. 2019, 13. 1. 2020 a 3. 2. 2020.
- zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a občanské soužití Rady města Rotava ze dne
30. 10. 2019, 27. 11. 2019 a 15. 1. 2020.
- zápis z jednání Komise pro životní prostředí Rady města Rotava ze dne 9. 12. 2019.
RM projednala a doporučuje:
- Zastupitelstvu města Rotava schválit vyvěšení pozemků na úřední desku se záměrem prodeje
za účelem výstavby RD pozemkových parcel parc. č. 113/6, 113/9, 113/11, 345/1, 360/12,
373/1, 376/2, 376/3 (část), 376/5, 873/83, 922/4.
(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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