Ze zasedání VII. RM ze dne 19.5.2014
RM schvaluje:
- na základě výsledků uvedených v Závěrečné zprávě k dokončené akci „Vrt HV 01 - Rotava“, kde byla
shromážděna hydrogeologická a technická dokumentace provedených prací a vyhodnoceny výsledky
průzkumu, že tento vrt bude ve výhledu využitý jako zdroj podzemní vody pro zásobování města
pitnou vodu.
- cenovou nabídku na případné zajištění odborné metodické pomoci s výběrovým řízením na zajištění na
zodpovědné osoby v samostatném modelu provozování (obec provozuje sama) vodovodů a kanalizací
města.
- uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dodávkách nových verzí systému Gramis s Ing.V.Rybolou,
Žižkova 98, 417 42 Krupka (IČ: 19036485) a pověřuje starostku jeho podpisem.
- převod nájemní smlouvy na byt na adrese Rotava, Sídliště 656/71
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 647/80, o velikosti 1+2
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 653/39 o velikosti 1+2
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 644/38 o velikosti 1+1
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 625/14
- schvaluje uzavření smlouvy se společností AUTO 3000 s.r.o., se sídlem Sokolov, PSČ 356 01,
Hornická 1613 a pověřuje starostku po projednání s AK podpisem smlouvy.
RM souhlasí:
- s úhradou na pořízení věcného daru v hodnotě 1.000,-Kč a odpisu 2 obrazů Rotavy pro partnerské
město Veitshöchheim dle předloženého návrhu
- s prezentací města v rámci městského orientačního systému dle předloženého návrhu.
RM v souladu:
- §31 odst.1písm. a) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění schvaluje
odpisový plán MŠ Rotava na období r.2014 tak, jak byl předložen.
- §31 odst.1písm. a) Zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění schvaluje
odpisový plán ZŠ Rotava na období r.2014 tak, jak byl předložen.
RM bere na vědomí:
- žádost Společenství Sídliště č.p. 604-605 o bezplatný zábor veřejného prostranství během akce
zateplení objektu (v období květen až říjen 2014) s odkazem na OZV města Rotava č.2/2011.
- Protokol o kontrolním zjištění ze dne 3.4.2014 vydaný KHS Karlovarského kraje se sídlem
v Karlových Varech a ukládá místostarostovi zabezpečit odstranění zjištěných závad do zahájení
zotavovacích akcí.
- jmenný seznam - předání pamětních mincí města Rotava a schvaluje odpis 5 ks pamětních mincí
z majetku KIC.
- návrh zápisu pěveckého sdružení Heimatchor do Krajského seznamu nemateriálních statků tradiční
lidové kultury Karlovarského kraje.
- informaci o uzavření dohody o zabezpečení BOZP na dobu určitou do 31.12.2014.
- informaci o nově zvolených členech Školské rady základní školy na období 9/2014-8/2017.
RM projednala a doporučuje:
- ZM schválit příspěvek zřizovatele pro ZŠ na rok 2014 tak, jak byl předložen.
- ZM schválit příspěvek zřizovatele pro MŠ na rok 2014 tak, jak byl předložen.
RM projednala:
a s účinností ode dne 1.6.2014 schvaluje Dodatek č. 4 k Organizačnímu řádu Městského úřadu
Rotava, schváleného usnesením rady města č. 219/10 ze dne 20.9.2010 s účinností od 1.10.2010.

