Ze zasedání III. RM ze dne 11.3.2015
RM projednala a schvaluje :
- kontrolu usnesení po zapracování připomínek.
- pronájmem poz. p. č. 518/1 o výměře 532 m2 k. ú. Rotava a pověřuje starostku
podpisem smlouvy
- usnesení č. 25/15 ze dne 11. 2. 2015.
- Přidělení bytu č. 23, na adrese Rotava, Sídliště 642.
- přidělení bytu č. 63, na adrese Rotava, Sídliště 655
- přidělení bytu č. 6, na adrese Rotava, Sídliště 714.
- zřízení přípravné třídy v Základní škole Rotava, okres Sokolov ve školním roce
2015/2016.
- uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajištění sběru odpadního textilu
s firmou Koutecký, s.r.o., IČO: 631 47 084, se sídlem Družby 1413, 419 01 Duchcov a
pověřuje starostku jejím podpisem.
- podání Žádosti o dotaci z neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení
ochrany škol a školských zařízení“ pro MŠ Rotava, okres Sokolov, se sídlem Rotava,
Sídliště 674, PSČ 357 01, IČ: 70 981 663.
- podání Žádosti o dotaci z neinvestičního dotačního programu „Podpora zabezpečení
ochrany škol a školských zařízení“ pro ZŠ Rotava, okres Sokolov, se sídlem Rotava,
Nová Plzeň 673, PSČ 357 01, IČ: 709 45 128.
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene (služebnosti) pod č. IE120005589 se společností ČEZ Distribuce a.s., Děčín (IČ: 24729035) a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
RM projednala a doporučuje:
- ZM schválit rozdělení finančních prostředků získaných do rozpočtu obce z loterijních a
sázkových her do 31.12.2014 ve výši 165.000,-Kč dle předloženého návrhu s tím, že
přidělené finanční prostředky budou žadatelům převedeny na bankovní účet nejpozději
do 30.04.2015 a vyúčtovány poskytovateli nejpozději do 31.01.2016.
- ZM schválit předloženou zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Provedení
přezkoumání hospodaření města Rotava“ po zapracování připomínky změnit název
veřejné zakázky na „Provedení auditu hospodaření města Rotava“.
- ZM schválit předložené výběrové řízení „Strategický plán rozvoje města Rotava“.
RM bere na vědomí :
- zprávu o činnosti PS Rotava za rok 2014 bez připomínek.
- zprávu o plnění rozpočtu města za období r. 2014 a doporučuje ZM schválit návrh
investičních akcí na rok 2015 v souladu s předloženým soupisem
 zprávu o plnění úkolu vyplývajícího z usnesení RM č.260/14: RM ukládá Komisi životního
prostředí předložit do 31.1.2015 zprávu o možnosti úpravy okolí kostela v Rotavě.
 uzavření MŠ v době letních prázdnin v termínu od 13.7. do 7.8.2015.
 termín zápisu dětí do Mateřské školy Rotava, okres Sokolov pro školní rok 2015/2016.
RM neschvaluje :
- pronájem části poz. p. č. 1390 o výměře 10 m2 k. ú. Rotava.
- výměnu za byt č. 13, na adrese Rotava, Sídliště 604.
Martin Elíz - místostarosta
1

