22. schůze Rady města Rotava ze dne 25. 11. 2020
RM projednala a schvaluje:
- revokaci usnesení RM č. 253/16/20 ze dne 7. 9. 2020.
- revokaci usnesení RM č. 310/21/20 ze dne 11. 11. 2020.
- kontrolu usnesení Rady města Rotava provedenou na 22. RM dne 25. 11. 2020, po zapracování
všech doporučených návrhů a připomínek, včetně revokovaných usnesení č. 253/16/20
a 310/21/20.
- přidělení 2 bytů na adrese Rotava, Sídliště 605.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 661.
- přidělení sociálního bytu od 1. 12. 2020 na adrese Rotava, Sídliště 642.
- uzavření příkazní smlouvy ohledně zajištění manažerského řízení a kompletní administrace
projektu „Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“ v rámci poskytnutí finančních
prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR se společností Vodohospodářský rozvoj
a výstavba a. s., Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO 47116901, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
- žádost města o pořizování Změny č. 1 Územního plánu Rotava, a to podle ustanovení § 6 odst.
6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
- uzavření smlouvy o zřízení služebnosti k celému pozemku parc. č. 417/3 k. ú. Rotava,
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- pronájem poz. p. č. 971/4 o výměře 70 m², k. ú. Rotava, jako pozemek k rekreační chatě
v zahrádkářské kolonii, za cenu 3 Kč/m²/rok.
- pronájem poz. p. č. 1474/6 o výměře 370 m², k. ú. Rotava, jako pozemek k rodinnému domu,
za cenu 2 Kč/m²/rok.
- pronájem poz. p. č. 1386/12 o výměře 166 m², k. ú. Rotava, jako pozemek k rodinnému domu,
za cenu 2 Kč/m²/rok, a pronájem poz. p. č. 1388/14 o výměře 305 m², k. ú. Rotava, jako louku
k sečení neohrazenou, za cenu 1 Kč/m²/rok, a pověřuje starostu podpisem dodatku č. 2
ke smlouvě S/28/2001.
- pronájem poz. p. č. 1611/15 o výměře 650 m², k. ú. Rotava, jako pozemek k rodinnému domu,
za cenu 2 Kč/m²/rok.
- zveřejnění záměru pronájmu části poz. p. č. 156/3 o výměře 1 680 m², k. ú. Rotava, a části poz.
p. č. 157/3, k. ú. Rotava o výměře 100 m², za účelem pozemku k rodinnému domu.
- zveřejnění záměru pronájmu poz. p. č. 373/1 o výměře 663 m², k. ú. Rotava, za účelem
pozemku k rodinnému domu.
- zveřejnění záměru pronájmu poz. p. č. 518/1 o výměře 532 m², k. ú. Rotava, za účelem
pozemku k rodinnému domu.
- zveřejnění záměru pronájmu poz. p. č. 2081 o výměře 1541 m², k. ú. Rotava, za účelem
pozemku k rodinnému domu.
- návrh programu VII. zasedání Zastupitelstva města Rotava v roce 2020.
- na základě důvodové zprávy – vlastního návrhu odpisového plánu, odpisový plán Základní
školy a mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace na rok 2021 ve výši 70 881 Kč.
- prodloužení pronájmu nebytových prostor na parcele parc. č. st. 1152 v k. ú. Rotava, o celkové
výměře 63 m2, garáž, budova bez čp/če, panu Karlu Vanini, IČO 62094785, za cenu
200 Kč/m2/rok, na období do 28. 2. 2021.
- na základě usnesení Rady města Rotava č. 296/19/20, prodej nepotřebného majetku města
v areálu sběrného místa (dalších 500 m2 použité betonové zámkové dlažby), a ukládá nejprve
na úřední desce městského úřadu zveřejnit nabídku k odprodeji použité betonové zámkové
dlažby, a to za předem stanovenou cenu 50 Kč za m2.
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RM projednala a neschvaluje:
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 609.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 647.
- přidělení 1 sociálního bytu.
- zveřejnění záměru pronájmu poz. p. č. 78/8 o výměře cca 400 m², k. ú. Rotava, za účelem
zahrady samostatné.
RM bere na vědomí:
- zprávu k možnosti užívání místních komunikací v majetku města společnostmi užívajícími
vozidla a stroje o vyšší hmotnosti určené k těžbě a přepravě dřeva, vypracovanou příslušným
odborem rozvoje a investic města.
- návrh střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Rotava, příspěvková organizace, IČO 70945128, na období 2021-2023.
RM odvolává:
- v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě
předložené důvodové zprávy, členy povodňové komise.
RM jmenuje:
- v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném
záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a na základě
předložené důvodové zprávy, členy povodňové komise.

(Jsou-li v usneseních osobní údaje subjektů údajů, dochází v důsledku aplikace GDPR v dotčených usneseních
k anonymizaci nebo k úplnému vypuštění osobních údajů subjektů údajů, popřípadě k nahrazení zástupným
textem.)
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