Ze zasedání X. RM ze dne 8.8.2014
RM schvaluje:
- smlouvu o zřízení věcného břemene pod č. IP-12-0001771/VB001 se společností ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín(IČ 24729035) na pozemku p.p.č. 1611/343, ul. ČSL Armády, kat. území Rotava a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
- navržený rozpis rozpočtu včetně sdělení závazných ukazatelů a doporučuje ZM vzít na vědomí opravu
položky k finančnímu vypořádání dotací za rok 2013(z 5366 na 5364).
- uzavření smlouvy o dílo s firmou DAHA Nehvizdy s.r.o., 141 00 Praha 4, IČ 25628534 na výstavbu
kolumbária na městském hřbitově v Rotavě a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
RM souhlasí:
- s vypsáním výběrového řízení na obsazení pozice odborného zástupce ve smyslu ust. § 6 zákona č.
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
RM projednala:
- a s účinností ode dne 1.10.2014 schvaluje Dodatek č. 5 k Organizačnímu řádu Městského úřadu
Rotava, schváleného usnesením rady města č. 219/10 ze dne 20.9.2010 s účinností od 1.10.2010:
RM bere na vědomí:
- obsazení pracovní pozice referent OSMIS - technik, který bude pověřen vedením úseku vodního
hospodářství s účinností nejpozději ode dne 1.1.2015.
RM jako orgán obce:
- příslušný podle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích(obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s Volebním řádem Školské rady příspěvkové organizace Základní
škola Rotava, okres Sokolov jmenuje za Město Rotava pana Karla Böhma, technika OSMIS a pana
Milana Siváka, strážníka MP členy Školské rady pro funkční období 1.9.2014 až 31.8.2017.
RM stanovuje:
- pravidla pro provádění změn rozpisu rozpočtu takto:
1. Změny rozpisu rozpočtu v členění na položky a paragrafy rozpočtové skladby v rámci závazných
ukazatelů schvaluje RM.
2. Změny rozpisu rozpočtu v členění nástroje, prostorového původu, účelových znaků, záznamových
jednotek popř. další technické změny bez vlivu na závazné ukazatele jsou v kompetenci OSMIS.

