Ze zasedání III. RM ze dne 17.2.2014
RM schvaluje:
- přidělení bytu 1+2 na adrese Sídliště 620/32, Rotava, za podmínky vyrovnání případných závazků
žadatele vůči městu.
- výběr zpracovatele na veřejnou zakázku "Územní plán města Rotava", a to architektonickou kancelář
Ing. arch. Ivana Kaplana-AGORA STUDIO (IČ 13125834) a doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy s vybraným uchazečem.
- přiděleni bytu 1+1 na adrese Sídliště 654/49, Rotava za podmínky vyrovnání případných závazků
žadatele vůči městu.
- provedení poptávkového řízení na zpracovatele průkazů energetické náročnosti budov ke všem
objektům ve vlastnictví města dle příslušného právního předpisu (zákon č. 318/2012 Sb.).
- na základě zprávy provozovatele tepelného a vodního hospodářství BWB SANT, s.r.o. výměnu
nefunkčního měřicího zařízení při odtoku odpadní vody z ČOV Rotava a ukládá OSŽP předložit na
základě poptávky cenovou nabídku.
- podání žádosti společnosti ČEZ Distribuce a.s. ohledně nového připojení lokality k distribuční
soustavě, a to pro budoucí výstavbu rodinných domů - lokalita "U školy".
- pro zpracování revizí a oprav spalinových cest na objektech v majetku města firmu Kominictví
Miloslav Svoboda, Sídliště 625, 357 01 Rotava, a to ode dne 1.2.2014 do dne 31.1.2014 a pověřuje
starostku podpisem celoroční objednávky.
- pro zpracování revizí a oprav plynoinstalace na objektech v majetku města firmu Ing. Jiří Čermoch,
Maková 205, 352 11 Jenišov (příp. Václav Suttr, U Divadla 172,356 01 Sokolov), a to ode dne
1.2.2014 do dne 31.1. 2015 a pověřuje starostku podpisem
- pro zpracování revizí a oprav elektroinstalace na objektech v majetku města firmu Mojmír Kuklínek,
Sídliště 641, 357 01 Rotava, a to ode dne 1.2.2014 do dne 31.1.2015 a pověřuje starostku podpisem
celoroční objednávky.
- pro zpracování revizí a oprav tlakových nádob na objektech v majetku města firmu František Mareš,
Stříbrná 137,358 01 Kraslice, a to ode dne 1.2.2014 do dne 31.1.2015 a pověřuje starostku podpisem
celoroční objednávky.
- pronájem části poz. p.č. 16111356 o výměře 472m2 v k.ú. Rotava za podmínky, že v případě ukončení
pronájmu, dojde k odstranění staveb.
- záměr pronajmout nebytový prostor o celkové podlahové ploše 11,55m2 na adrese Smolná č.p. 90,
st.p.č. 99 v k.ú. Smolná.
- odpis 100 ks leteckých pohledů města Rotava, 100 ks leporel geologických zajímavostí Rotavy a okolí,
100 ks publikací města Rotava z majetku KIC za účelem prezentace města na veletrhu cestovního
ruchu Holiday World Praha 2014.
RM bere na vědomí:
- informaci OSMM o likvidaci zbylého zařízení kotelen odbornou firmou.
- předložené podklady Odboru stavebního a životního prostředí, které se týkají plnění plánovaných
investic a oprav za rok 2013.
- zprávu o povinnosti vlastníka budov zpracovat průkazy energetické náročnosti budov.
- zprávu PS Rotava za rok 2013 bez připomínek.
- protokol o kontrolním zjištění sepsaný na základě kontroly Krajské hygienické stanice v Karlových
Varech v ZŠ Rotava provedené dne 10.2.2014.
- zprávu o možnosti zřízení bezplatné linky pro MP s tím, že tato možnost bude využita po projednání s
mobilními operátory ve 2.pololetí 2014.
RM doporučuje:
- zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku k veřejné zakázce "Inženýrské sítě a komunikace pro 5
RD, lokalita U školy", se zhotovitelem STAMOZA s.r.o., Cheb, IČ 45358800 po zapracování
předložených připomínek.
RM souhlasí:
- s převedením provozních prostředků ve výši 2 500,- Kč na účelovou finanční podporu na náhradu platu
včetně zákonných odvodů do FKSP, vyplacenou za čerpání pracovního volna studujícího pedagoga.
- s vypracováním zprávy pro KHS o termínech odstranění zjištěných nedostatků ve lhůtě 15.3.2014.
- s provedením prezentace města formou tabule s volitelnými aplikacemi v lokalitě Karlovy Vary (v
prostoru: Lázně V. - pošta - Thermal), cena 7 200,- Kč včetně DPH, doba prezentace do 6.8.2016.
RM rozhodla:
- projednat přehled cenových nabídek na montáž topných indikátorů na dalším jednání RM.

- o vypsání výběrového řízení na správce sítě na MěÚ Rotava.
RM ukládá:
- vedoucí KIC připravit pravidla, která budou upravovat pronájem prostor ke kulturním a podobných
akcím.
RM projednala:
- návrh na změnu organizační struktury MěÚ s tím, že připomínky budou řešeny na zasedání RM v
mimořádném termínu 24.2.2014.
RM neschvaluje:
pronájem části poz. p.č. 1116/3 o výměře 48. m2 v k.ú. Rotava.

