Ze zasedání VIII. RM ze dne 16.6.2014
RM schvaluje:
- kontrolu usnesení s připomínkou.
- na základě poptávkového řízení výměnu stávajícího nefunkčního měřícího zařízení při odtoku odpadní
vody z ČOV Rotava, včetně posouzení funkční způsobilosti od firmy MARVES v.o.s. IČ:40233391, se
sídlem 430 03 Chomutov, Kadaňská 3545.
- provedení dodatečných stavebních prací, týkajících se napojení stávající uliční vpusti na nově
vybudovanou kanalizaci v lokalitě „U školy“ (ul. Nová Plzeň) firmou Stamoza s.r.o., Cheb,
IČ:45358800.
- uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v ul. Nová Plzeň, č.p. 417, st.p.687, p.p.č.1611/94,
k.ú.Rotava s tím, že veškeré náklady spojené se zápisem do katastru nemovitostí uhradí žadatel.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 611/15 o velikosti 1+1 od 1.7.2014
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 630/28 o velikosti 1+2 od 1.7.2014
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 714/14 o velikosti 1+0 od 1.7.2014 s podmínkou uskutečnění
prodeje bytu do šesti měsíců.
- poskytnutí účelových příspěvků ve výši pojistné náhrady přijaté městem (15.877,- Kč) na odstranění
škod, které vznikly příspěvkové organizaci ZŠ při akci Zateplení ZŠ a ukládá ředitelce povinnost
vyúčtovat dodržení účelu tohoto příspěvku v termínu do 31.12.2014.
- poskytnutí účelových příspěvků ve výši pojistné náhrady přijaté městem (26.924,- Kč) na odstranění
škod, které vznikly příspěvkové organizaci MŠ při akci Zateplení MŠ a ukládá ředitelce povinnost
vyúčtovat dodržení účelu tohoto příspěvku v termínu do 31.12.2014.
- uzavření smlouvy na zabezpečení mzdové agendy mezd a personalistiky s firmou Bradáčová Helena,
Kraslice DIČ:CZ5755041270 s platností do 31.12.2014.
- pronájem pozemku st. č. 488/2 o výměře 687 m2 k. ú. Smolná, cena 3,- Kč/m2/rok, za účelem pozemku
k rekreační chatě.
- odpis 116 kusů odznaků s motivem Rotavský kufr z majetku KIC.
- vyřazení 15 výtisků knihy Pověsti a vyprávění ze západního Krušnohoří pro děti a mládež z evidence
KIC dle předloženého návrhu.
- odpis 4 ks pamětních mincí z majetku KIC.
- podání žádosti na LČR s. p., Tyršova 648, 358 01 Kraslice o pronájem části poz. p.č. 1339/2 k. ú.
Rotava o výměře 1000m2.
RM projednala a schvaluje:
- účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Rotava, okres Sokolov za období 1.1.201331.12.2013 sestavenou ke dni 31.12.2013s formální připomínkou doplnit inventarizační zápis.
- účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Rotava, okres Sokolov za období 1.1.201331.12.2013 sestavenou ke dni 31.12.2013 s formální připomínkou doplnit inventarizační zápis.
RM doporučuje:
- ZM výběr zhotovitele k realizaci veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy skladu a vstupu do
kuchyně MŠ Rotava“, který vzešel z výběrového řízení - firmu Allstavservis s.r.o., IČ:02376253, se
sídlem 360 04 Karlovy Vary, F.X.Šaldy 284/4.
RM bere na vědomí:
- Plán čerpání rezervního fondu MŠ na období r.2014 bez připomínek a žádá doplnění Plánu čerpání
rezervního fondu ZŠ na období r.2014 o předpokládané náklady.
- předložené zpráv MěÚ v souvislosti se Směrnicí č.1/2010 Vymáhání dluhů a poplatků z prodlení a
ukládá tajemnici předložit podrobnou metodiku o způsobu vymáhání pohledávek včetně možnosti
realizace mobiliární exekuce.
- zprávu o zabezpečení poštovních služeb v Rotavě s připomínkou rozšířit poskytované služby o otevření
poštovní přepážky v sobotu alespoň na 2 hodiny.
- zprávu o uzavření knihovny v období od 25.8.2014 do 7.9.2014 z důvodu revize knihovního fondu.
Martin Elíz, místostarosta

