Ze zasedání 6.RM ze dne 14.4.2014
RM schvaluje:
‐ kontrolu usnesení tak, jak byla předložena, včetně revokace usnesení RM č.72/13; 256/13; 261/13;
15/4; 27/14.
‐ výměnu bytu 1+2 na adrese 357 01 Rotava, Sídliště 653/39 za byt 1+1 na adrese Rotava, Sídliště
653/38
‐ přidělení bytu 1 + 2 na adrese Rotava, Sídliště 626/30 od 1.5.2014.
‐ přidělení bytu 1 + 3 na adrese Rotava, Nejdecká 427/5 od 1.5.2014.
‐ přidělení bytu 1 + 3 na adrese Rotava, Sídliště 613/2 od 1.5.2014.
‐ přidělení nebytového prostoru na adrese Rotava, Smolná 90/10 od 1.5.2014.
‐ uzavření Smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM a.s.
IČ:25134701, se sídlem Praha 4, PSČ 140 21, Na Pankráci 1685/14 tak, jak byla předložena a pověřuje
starostku jejím podpisem.
‐ Dodatek č.1 Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů se společností EKO-KOM
a.s. IČ:25134701, se sídlem Praha 4, PSČ 140 21, Na Pankráci 1685/14 tak, jak byl předložen a
pověřuje starostku jeho podpisem
‐ záměr pronájem budovy (nebytové prostory) bez č.p. nebo evidenčního (způsob využití: stavba
technického vybavení), nacházející se na pozemku st. p. 1083 o výměře 85 m2 v k. ú. Rotava
‐ uzavření nájemní smlouvy o pronájmu budovy (nebytové prostory) bez č.p. nebo evidenčního (způsob
využití: stavba technického vybavení), nacházející se na pozemku st. p. 1083 o výměře 85 m2 v k. ú.
Rotava, od 1.5.2014 a pověřuje starostku jejím podpisem.
‐ návrh Směrnice pro provoz a údržbu služebních vozidel bez připomínek.
‐ pronájem pozemku st.č. 207/1 o výměře 300m2, k.ú. Rotava; za cenu ročního pronájmu 2,- Kč/m2 za
účelem využití pozemku jako pozemek k rodinnému domu.
‐ uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku st.č. 207/1, k.ú. Rotava, o výměře 300m2,
‐ snížení pronajaté plochy pozemku parc.č. 858/1, k.ú. Rotava z původní výměry 874m2 na výměru 764
m2 za cenu ročního pronájmu 1,50 Kč/m2 s využitím pozemku jako louka oplocená.
‐ uzavření nájemní smlouvy o pronájmu pozemku parc.č.858/1, k.ú. Rotava o výměře 764 m2
s účinností od 1.5.2014.
‐ smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční
soustavě do napěťové hladiny 0,4kV (NN) pod č. 14_SOBS01_4120986281 se společností ČEZ
Distribuce a.s., Děčín (IČ:24729035) na dotčených pozemcích v majetku města a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
‐ rozdělení hospodářského výsledku 234.616,90 Kč pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola Rotava,
okres Sokolov takto - zlepšený HV ve výši 145.231,92 Kč převést do rezervního fondu organizace a
zlepšený HV ve výši 89.384,84 Kč převést do fondu odměn organizace.
‐ rozdělení hospodářského výsledku 299.243,27 Kč pro příspěvkovou organizaci Základní škola Rotava,
okres Sokolov takto - zlepšený HV ve výši 134.099,12 Kč převést do rezervního fondu organizace a
zlepšený HV ve výši 165.144,15 Kč převést do fondu odměn organizace.
‐ zadávací podmínky pro veřejnou zakázku na akci Výstavba kolumbária a pověřuje OSŽP
zabezpečením poptávky a předložením výsledků ke schválení na jednání zastupitelstva města.
RM souhlasí:
‐ s vyplacením přeplatku na nájemném a úklidu ve výši 613,- Kč, což je poměrná část úhrady za
bytovou jednotku 714/5 za období od 13.7.2012 do 31.7.2012.
RM v souladu:
‐ s §102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb. Zákon o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších
přepisů, jmenuje Ing. Adrianu Havalovou vedoucí odboru správy majetku, investic a služeb města
s účinností od 1.5.2014.
RM bere na vědomí:
‐ zprávu o činnosti sociální pracovnice města za 1.čtvrletí 2014.
‐
Protokol o veřejnosprávní kontrole hospodaření za období od 1.1.2013 do 30.9.2013 a
nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem Mateřské škole Rotava.
‐
Protokol o veřejnosprávní kontrole hospodaření za období od 1.1.2013 do 30.9.2013 a
nakládání s finančními prostředky poskytnutými zřizovatelem Základní škole Rotava.
‐ zprávu o pojistném plnění pro příspěvkové organizace jako náhradu způsobenou škodu při akci
Zateplení ZŠ a MŠ.

Zprávu o termínech odstranění zjištěných nedostatků na základě Protokolu o kontrolním zjištění KHS
ze dne 10.2.2014.
RM doporučuje:
‐ ZM schválit nákup 2 invalidních vozíků za cenu 7.000,- Kč celkem s využitím pro účely Pečovatelské
služby města.
‐ ZM schválit objednávku leteckého snímku města od společnosti Tomáš Hora THC s.r.o., Praha 3,
Kubelíkova 1224/42, IČ:
RM revokuje:
‐ usnesení RM č.55/14.
RM neschvaluje:
- poskytnutí finančních darů do ukončení rozpočtového provizoria města.

‐

