Usnesení z XI. schůze RM dne 21. 10. 2015
RM projednala a schvaluje:
 příspěvek zřizovatele pro ZŠ na úhradu srážkové vody na období 2015.
 příspěvek zřizovatele pro ZŠ jako účelovou finanční podporu na náhradu platu včetně
zákonných odvodů do FKSP, vyplacenou za čerpání pracovního volna studujícího
pedagoga na období roku 2016.
 výběr společnosti k realizaci veřejné zakázky „Oprava propadlého propustku, ul. Sklenský
vrch – Rotava“, který vzešel z výběrového řízení a to firmu Petr Fojtík, Jindřichovice 405,
358 01 Kraslice, IČ: 49162942.
 přidělení bytu č. 15, na adrese Rotava, Sídliště 642 od 1.12.2015.
 přidělení bytu č. 31, na adrese Rotava, Sídliště 643 od 1.12.2015.
 přidělení bytu č. 4, na adrese Rotava, Sídliště 604 od 1.12.2015 s podmínkou, že žadatelka
o byt dodá nejpozději do 30.4.2016 doklad o prodeji nemovitosti, kterou vlastní.
 Dodatek č. 1 ke Směrnici č. 1/2015 „Postup pro uzavírání a evidenci smluv“.
 Směrnici č. 8/2015 „O pohledávkách a vymáhání dluhů“.
 Směrnici č. 7/2015 „O používání motorových vozidel“.
 vítěze poptávkového řízení na zpracování vyhledávací cyklostezky, kterou je společnost
ABRI s.r.o., Sokolov, IČ: 61679763.
 zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu „Správa počítačové sítě
Městského úřadu Rotava“.
 provedení úpravy stávající plochy kontejnerového stání pro velkoobjemový odpad u nově
budovaného parkoviště se šikmým stáním u bloku č. 6, dle předložené cenové nabídky od
zhotovitele firmy SWIETELSKY stavební s.r.o., Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy
Vary, IČ: 29118221.
 provedení propoje nové vodovodní přípojky až k vodoměru pro objekty ul. Sídliště čp.
610-612 (st.p.č. 692) a čp. 613-614 (st.p.č. 689), k.ú. Rotava, dle předložené cenové
nabídky od firmy stavby VILDT s.r.o., Drmoul 352, 353 01 Drmoul, IČ: 29118221 s tím,
že před zahájením prací bude výše finančních prostředků odsouhlasena předsedy
dotčených SVJ a po dokončení budou dle dohody vzniklé náklady přeúčtovány
jednotlivým SVJ.
 dodatečné osazení 2 ks nových navrtávacích pasů včetně souvisejících prací na novém
vodovodním řadu pro objekty čp. 615 a čp. 690, které nebyly součástí projektové
dokumentace, dle předložené cenové nabídky od firmy stavby VILDT s.r.o., Drmoul 352,
353 01 Drmoul, IČ: 29118221 s tím, že na příštím jednání bude předložena zpráva
projektanta o oprávněnosti navýšení finančních prostředků.
 kontrolu usnesení po zapracování připomínek.
RM projednala a neschvaluje:
 přidělení bytu č. 56, na adrese Rotava, Sídliště 645 od 1.12.2015.
RM projednala a souhlasí:
 s ukončením Nájemní smlouvy č. S/125/2006 a č. S/66/2006 a to dle čl. II., odst. b).
 s revokací usnesení č. 151/15, schválené RM dne 5.8.2015.
RM bere na vědomí:
 předloženou zprávu dispozičního řešení městského hřbitova.
 informaci o přípravě „Mikulášské jízdy“.
 informaci o uzavření ZŠ ve dnech: 2.11.2015; 16.11.2015; 21.12. a 22.12.2015.
 informaci o uzavření MŠ ve dnech od 21.12.2015 do 1.1.2016 včetně.

 informaci o vyjádření zájmu o účast v projektu „Pečovatelská služba – příležitost pro život
doma“ připravovaného společností Institut sociální práce, z.s. pro podání žádosti o dotaci
v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 023.
RM projednala a povoluje:
 v souladu s ust. §23 odst. 3 a §177 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, středním a
vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, výjimku z počtu žáků, a to na počet 28
žáků v každé třídě mateřské školy pro školní rok 2015/2016.
RM projednala:
 žádost neziskové organizace „Člověk v tísni“ o využití prostoru na mimoškolní aktivity pro
děti. Bude řešeno nabídkou volného bytu.
Ing. Šárka Majerechová, KIC

