Ze zasedání XIII. RM ze dne 30.10.2014
RM schvaluje:
- kontrolu usnesení tak, jak byla předložena, včetně revokace usnesení RM č.27/13.
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti stezky a cesty, v ulice Nová Plzeň 417, na
st.p.č. 487 a p.p.č.1611/94, k.ú. Rotava s tím, že veškeré náklady spojené se zápisem do katastru
nemovitostí uhradí žadatel.
- uzavření smlouvy s vítězem veřejné zakázky „Zpracování energetické náročnosti budovy“, firmou
„qdq real estate s.r.o.“, se sídlem Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava, IČ 29461651. RM stanovuje
podmínku, že úhrada nákladů za zakázku bude provedena až po nezávislém posouzení SEI nebo AES.
- přidělení bytu 3+1 na adrese Sídliště 655/68, Rotava
- přidělení bytu 2+1 na adrese Sídliště 656/77, Rotava
- přidělení bytu č. 11 v DPPVO na adrese Sídliště 714, Rotava
- přidělení bytu 3+1 na adrese, Sídliště 646/65, Rotava
- přidělení bytu 2+1 na adrese Sídliště 620/33, Rotava
- přidělení bytu 2+1 na adrese Sídliště 654/56, Rotava
- výběr zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce venkovních ploch v areálu MŠ Rotava“,
který vzešel z poptávkového řízení a to firmu KV-BUILDING s.r.o., Krkonošská 16/2001, 120 00
Praha 2 (IČ: 27243591) a pověřuje starostku podpisem smlouvy o dílo. Celková cena zakázky: 985
294,00 Kč s DPH.
- v souladu §23 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, výjimku z počtu žáků pro MŠ Rotava, okres
Sokolov na počet žáků 26 ve třídě Housenky.
RM souhlasí:
- s přijetím dotace pro SDH na 2 ks kompletních zásahových obleků ve výši 17.200,- Kč celkem.
- s vyplacením měsíční odměny pro stavební komisi rady města.
RM bere na vědomí:
- informaci o zaslání písemné žádosti dne 16.10.2014 na Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor
životního prostředí a zemědělství o vydání povolení k provozování vodovodů a kanalizace v souladu
s ust. § 6 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů.
- uskladnění překážek pro požární sport SDH Rotava do plechové haly v areálu OSMIS každoročně
v období od listopadu do května.
- uzavření MŠ v období od 22.12.2014 do 2.1.2015 2014.
RM doporučuje:
- zastupitelstvu města schválit výběr zhotovitele k realizaci veřejné zakázky „Demolice komína u bývalé
kotelny - ul. Nová Plzeň, Rotava “, který vzešel z poptávkového řízení a to firmu PB SCOM s.r.o.,
Radniční 28, 753 01 Hranice (IČ: 25397087) a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Celková cena
zakázky: 147991,60 Kč s DPH.
RM požaduje:
- ke schválení záměru bezúplatného převodu upřesnění zaměření pozemkové parcely 1609/2, k.ú.
Rotava, o výměře 271m2 .

