19. schůze Rady města Rotava ze dne 2. 11. 2020
RM projednala a souhlasí:
- na základě žádosti příspěvkové organizace Základní školy a mateřské školy Rotava,
příspěvkové organizace, IČO 70945128, s nákupem elektrické výklopné pánve do kuchyně
školní jídelny v budově Základní školy a mateřské školy Rotava na adrese Nová Plzeň 673,
Rotava, a s posílením investičního fondu z rezervního fondu organizace ve výši 181 500 Kč
vč. DPH.
RM projednala a schvaluje:
- prodej nepotřebného majetku města v areálu sběrného místa (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.
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti evidovanou pod
č. IE-12-0006691/10 se společností ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO
24729035, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- na základě předložené důvodové zprávy, okamžité zrušení nájemní smlouvy ze dne 15. 9. 2003,
č. S/80/2003. Pronajímatel uplatnil ustanovení článku II. Smlouvy č. S/80/2003 o pronájmu
pozemku, a ruší smlouvu s okamžitou platností z důvodu neuhrazení nájemného, dle § 2232
zákona č.89/2012 Sb., a pověřuje starostu podpisem Výpovědi z pronájmu pozemku, která
je přílohou předloženého materiálu, veškeré dlužné nájemné je nájemce povinen uhradit do 15
dnů od doručení výpovědi.
- na základě předložené žádosti, slevu na nájemném související s 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, paní Kristýně Potočné Duludisové, IČO
75576031, počínaje prosincem 2020 v maximální souhrnné výši 48 296,58 Kč, v souvislosti
se zhodnocením objektu rekonstrukcí na provozovnu holičství a kadeřnictví vlastním nákladem
nájemce. Sleva na nájemném se nedotýká plateb za služby s pronájmem prostor souvisejících.
RM projednala a neschvaluje:
- umístění automatu sloužícího k vydávání zásilek a poskytování dalších služeb Z-BOX
a uzavření nájemní smlouvy pro umístění Z-BOXu mezi městem Rotava a společností
Zásilkovna s. r. o., se sídlem Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 28408306.
- prodej nepotřebného majetku města v areálu sběrného místa – 50 ks použitých betonových
panelů.
RM projednala a doporučuje:
- na základě projednání schválené dotace, Zastupitelstvu města Rotava podání žádosti
o individuální dotaci na pokrytí nákladů škody na vozidle CAS 20 Tatra 815 vzniklé při zásahu
jednotky Sdružení dobrovolných hasičů Rotava.
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