9. schůze Rady města Rotava ze dne 20. 5. 2020
RM projednala a schvaluje:
- v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, účetní závěrku příspěvkové
organizace Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace, za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
sestavenou ke dni 31. 12. 2019, bez připomínek.
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 50 498,82 Kč pro
příspěvkovou organizaci: Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace, takto: výsledek
hospodaření ve výši 50 498,82 Kč přidělit do rezervního fondu organizace.
- v souladu s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních
závěrek některých vybraných účetních jednotek, v platném znění, účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola Rotava, příspěvková organizace, za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019
sestavenou ke dni 31. 12. 2019, bez připomínek.
- rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2019 ve výši 64 575,75 Kč pro
příspěvkovou organizaci: Základní škola Rotava, příspěvková organizace, takto: výsledek
hospodaření ve výši 64 575,75 Kč přidělit do rezervního fondu organizace.
- rozpočtové opatření č. 7/2020 v těchto parametrech: Příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč. Příjmy a výdaje
rozpočtu se nemění, přesouvají se částky jednotlivých položek rozpočtu. Podrobné znění
rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.
- rozpočtové opatření č. 8/2020 v těchto parametrech: Příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč. Příjmy a výdaje
rozpočtu se nemění, přesouvají se částky jednotlivých položek rozpočtu. Podrobné znění
rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.
- přidělení bytu od 1. 7. 2020, na adrese Rotava, Sídliště 653.
- přidělení bytu od 1. 7. 2020, na adrese Rotava, Sídliště 651.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 607.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 644.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 653.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 605.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 660.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 634.
- na základě podané žádosti, dříve zveřejněného záměru pronájmu dle § 39 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a jelikož se od 8. 4. 2020
do 6. 5. 2020 do veřejné soutěže o pronájem za nejvhodnější nabídku nikdo nepřihlásil,
pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 648, stavba občanského vybavení, na pozemku
parc. č. st. 734/1, zastavěná plocha a nádvoří, v části obce a k. ú. Rotava, za účelem
provozování holičství, kadeřnictví, o celkové výměře 27,31 m2, paní Kristýně Potočné
Duludisové, IČO 75576031, za cenu 1 111 Kč/měsíc, počínaje od 1. 6. 2020.
- záměr pronajmout pozemek p. č. 938/11 k. ú. Rotava, za účelem pozemku v zahrádkářské
kolonii.
- záměr pronajmout pozemek p. č. 938/12 k. ú. Rotava, za účelem pozemku v zahrádkářské
kolonii.
- záměr pronajmout pozemek p. č. 938/13 k. ú. Rotava, za účelem pozemku v zahrádkářské
kolonii.
- záměr pronajmout pozemku p. č. 938/14 k. ú. Rotava, za účelem pozemku v zahrádkářské
kolonii.
- dohodu o ukončení nájmu části pozemku parc. č. 113/11 k. ú. Rotava.
- dohodu o ukončení nájmu části pozemku parc. č. 376/3 k. ú. Rotava.
- opravy výtluků a jiných poruch asfaltových komunikací ve městě od firmy Opravy a údržby
komunikací s. r. o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha, IČO 24687421, dle předložené cenové
nabídky, a pověřuje starostu podpisem objednávky.
- uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Krajskou správou a údržbou silnic
Karlovarského kraje, příspěvkovou organizací, Chebská 282, 356 01 Sokolov, IČO 70947023,
dle geometrického plánu č. 1101-1355/2019, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Římskokatolickou farností Kraslice,
Kpt. Jaroše 321/2, 358 01 Kraslice, IČO 45374872, dle geometrického plánu
č. 1101-1355/2019, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě s p. J. K., dle geometrického plánu
č. 1101-1355/2019, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
přípravu a administraci žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce rybníku Dolní Švajgrák“,
v nejbližší výzvě Národního programu Ministerstva zemědělství, a to od společnosti
NOVAQUA s.r.o., Lipová 289/7, 360 06 Karlovy Vary, IČO 29108829, a pověřuje starostu
podpisem objednávky.
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a dohodu o umístění stavby
evidovanou pod č. IV-12-0016274/VB/2 se společností ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

RM bere na vědomí:
- mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020 příspěvkové organizace: Mateřská
škola Rotava, příspěvková organizace, IČO 70981663, se sídlem Rotava, Sídliště 674, PSČ:
357 01, za 1. čtvrtletí 2020, bez výhrad.
- mezitímní účetní závěrku za období 1. 1. 2020 – 31. 3. 2020 příspěvkové organizace: Základní
škola Rotava, příspěvková organizace, IČO 70945128, se sídlem Rotava, Nová Plzeň 673, PSČ
357 01, za 1. čtvrtletí 2020, bez výhrad.
RM projednala a neschvaluje:
- prodloužení přidělení krizového bytu na adrese Rotava, Sídliště 608.
- přidělení sociálního bytu pro p. V. Š.
- přidělení sociálního bytu pro p. F. O.
- přidělení sociálního bytu pro p. S. O.
RM revokuje:
- usnesení Rady města Rotava č. 113/7/20 ze dne 20. 4. 2020.
(V důsledku aplikace GDPR dochází v některých usneseních k anonymizaci nebo k úplnému vypuštění osobních
údajů subjektů údajů, popřípadě k nahrazení zástupným textem.)
Přílohy č. 1 k rozpočtovým opatřením jsou na internetových stránkách města v sekci: Město – Významné
dokumenty, rozpočet – Rozpočty a rozpočtová opatření – 2020, na níže uvedeném odkazu:
https://www.rotava.cz/mesto/vyznamne-dokumenty-rozpocet/rozpocty-a-rozpoctova-opatreni/2020/
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