Usnesení ze 7. schůze Rady města ze dne 9. května 2016
RM projednala a schvaluje:
- žádost o změnu užívání bytu zvláštního určení – přechod z krizového bydlení na sociální, byt o
velikosti 1+1, na adrese Rotava, Sídliště 642, od 1. 6. 2016 a stanovuje tyto podmínky:
a) pokračující spolupráce se sociálním pracovníkem
b) město Rotava bude náhradním příjemcem dávek.
 žádost o změnu užívání bytu zvláštního určení – přechod z krizového bydlení na sociální, byt o velikosti
1+1, na adrese Rotava, Sídliště 644, od 1. 6. 2016 a stanovuje tyto podmínky:
a) pokračující spolupráce se sociálním pracovníkem
b) město Rotava bude náhradním příjemcem dávek.
 žádost o změnu užívání bytu zvláštního určení – přechod z krizového bydlení na sociální, byt o velikosti
1+1, na adrese Rotava, Sídliště 646, od 1. 6. 2016 a stanovuje tyto podmínky:
a) pokračující spolupráce se sociálním pracovníkem
b) město Rotava bude náhradním příjemcem dávek
 přidělení bytu č. 3, kategorie A, na adrese Rotava, Sídliště 638, od 01.06.2016. Byt bude předán po
provedení povinných revizí.
 přidělení bytu č. 7, kategorie A, na adrese Rotava, Sídliště 624, od 01.06.2016. Byt bude předán po
provedení povinných revizí.
 účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Rotava, příspěvková organizace za období
1.1.2015-31.12.2015 sestavenou ke dni 31.12.2015 bez připomínek. rozdělení hospodářského
výsledku za rok 2015 ve výši 218 794,16 Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Rotava,
příspěvková organizace, takto:
-zlepšený HV ve výši 174 794,16 Kč převést do rezervního fondu organizace a
-zlepšený HV ve výši 44 000,00 Kč převést do fondu odměn organizace.
 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Rotava, příspěvková organizace za období
1.1.2015-31.12.2015 sestavenou ke dni 31.12.2015 bez připomínek.
 rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 ve výši 457 647,25 Kč pro příspěvkovou organizaci
Základní škola Rotava, příspěvková organizace, takto:
-zlepšený HV ve výši 257 647,25 Kč převést do rezervního fondu organizace a
-zlepšený HV ve výši 200 000,00 Kč převést do fondu odměn organizace.
 uzavření smlouvy na likvidaci odpadu kategorie č. 200307 (nábytková dřevní hmota) se
společností IGRO s.r.o. Tachov, IČ 64359387 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
 zhotovitelem k realizaci veřejné zakázky P16V00000011 „Zpracování pasportu kanalizačních stok
města Rotava“ společnost Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., Jiřího Dimitrova 1619,
356 01 Sokolov, IČ 45351325 a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
RM projednala a neschvaluje:
- přidělení bytu zvláštního určení - sociálního bydlení.
RM projednala a souhlasí:
 s uzavřením ,,Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů – projekt ,,Eko The Tap Tap“- a
pověřuje starostku podpisem smlouvy.
 s uzavřením ,,Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů“ s firmou TextilEco, a. s.,
IČ 28101766, DIČ:CZ28101766, Dřevařská 1418/17, Boskovice, PSČ: 680 01 a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.

RM bere na vědomí:
 způsob řešení nedostatků vyplývajících z kontroly KHS v MŠ
- zprávu OSAP o splnění úkolů bez připomínek.
- informaci starostky o nesplnění úkolu – referent OSMIS nepředložil podklady k jednání RM.

Bc. Lucie Dupalová, KIC

