Ze zasedání II. RM ze dne 11.2.2015
RM projednala a schvaluje:
- přidělení bytu č. 37, o velikosti 1+3 (73,39 m2), na adrese Rotava, Sídliště 644,
- přidělení bytu č. 30, o velikosti 1+3 (73,39 m2), na adrese Rotava, Sídliště 652.
- v souladu §31 odst.1písm.a) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění odpisový plán MŠ Rotava na období r.2015 tak, jak byl předložen, ve
výši 25.883,-Kč.
- usnesení RM č.28/15; 29/15 a 30/15 s podmínkou, že se realizace investiční akce
uskuteční v případě přiznání dotace. (Řešení dopravy v klidu ve městě Rotava)
- uzavření smlouvy o partnerství, týkající se spolupráce v rámci přípravy a realizace
stavby „Řešení dopravy v klidu ve městě Rotava“ mezi městem Rotava a
1) TJ ROTAS Rotava, Sídliště 684, 357 01 Rotava, IČ: 14705516
2) Základní škola Rotava, okres Sokolov, Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava, IČ: 70945128
3) PBS INVEST s.r.o., Nejdecká 725, 358 01 Rotava, IČ: 26342154
a pověřuje starostku podpisem těchto smluv.
RM souhlasí:
- s podáním žádosti o dotaci do programu:
Regionální operační program NUTS II Severozápad pro období 2007-2013,
Oblast podpory: 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Název projektu: Řešení dopravy v klidu ve městě Rotava
Celkové výdaje projektu: 9 603 149,- Kč
- s uzavřením rámcové smlouvy na nákup elektrotechnického materiálu s firmou Bi
Esse Cz s.r.o., IČO: 25232703 s tím, že platnost smlouvy bude do 31. 12. 2015.
Smlouva bude podepsána po schválení AK
- s uzavřením rámcové smlouvy na nákup vodoinstalačního materiálu s firmou
Vodocentrum - W a M s.r.o., IČO: 45358346 s tím, že platnost smlouvy bude do 31.
12. 2015. Smlouva bude podepsána po schválení AK.
- s uzavřením rámcové smlouvy na nákup drobného vodoinstalačního materiálu s firmou
Roman Mohnert – Thermmont, IČO: 49166336 s tím, že platnost smlouvy bude do 31.
12. 2015. Smlouva bude podepsána po schválení AK.
RM doporučuje:
- na základě předložené důvodové zprávy zastupitelstvu města schválit zajištění
spolufinancování projektu Řešení dopravy v klidu ve městě Rotava ve výši 15%
celkových způsobilých výdajů projektu tj. ve výši 1 440 473,- Kč
- na základě předložené důvodové zprávy zastupitelstvu města schválit zajištění
předfinancování projektu Řešení dopravy v klidu ve městě Rotava ve výši 100%
celkových výdajů projektu, tj. ve výši 9 603 149,- Kč a ukládá starostce města
zabezpečit veškeré úkony spojené s výše uvedeným usnesením.
RM bere na vědomí:
- zrušení VŘ na Správu počítačové sítě Městského úřadu Rotava.
- informaci ředitelky ZŠ - přehled neomluvených hodin ve školním roce 2013/2014.
- informaci o žádosti SDH na bezúplatný převod na mobilní techniku (osobní
automobil) a kompletní sadu hydraulického vyprošťovacího zařízení.
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RM ukládá:
- ředitelce ZŠ Rotava předložit zřizovateli plán nákladů a výnosů organizace na rok
2015 včetně plánu hospodaření s fondy organizace v souladu se schváleným finančním
vztahem k rozpočtu města v termínu do 31.3.2015.
- ředitelce MŠ Rotava předložit zřizovateli plán nákladů a výnosů organizace na rok
2015 včetně plánu hospodaření s fondy organizace v souladu se schváleným finančním
vztahem k rozpočtu města v termínu do 31.3.2015.
RM v souladu:
- s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, jmenuje členy SK RM: p.Pavla Břicháčka, p.Karla Böhma,
p.Jana Lábra a p.Václava Dubše.
- s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, jmenuje členy komise ŽP RM: Mgr.Jaroslavu Červenkovou a
Mgr.Ivanu Vondrovou
- v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, jmenuje ŠLK RM ve složení: předseda p.Jiří Vondra a
členové: p.Karel Böhm, Michal Červenka
Martin Elíz - místostarosta
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