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הזמנה לישיבת מועצה מס' 93

הינך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין ,מס'  39שתתקיים ,ביום ב' ט"ז תמוז תשע"א18.7.2011 ,
שעה  18:00אולם המליאה קומה  2בית העירייה ,רחוב בילו  2רחובות.
מועצת העיר מרכינה ראש לזכרו של חבר המועצה שמשון צור ז"ל.
מועצת העיר מקדמת בברכה את פרופסור זכריה מדר על מינויו לתפקיד המדען הראשי של משרד
החינוך.
פרידה מחבר מועצת העיר לשעבר מר שוקי קרומר .חברי המועצה מוזמנים בזאת לאירוע פרידה חגיגי
שיתקיים בבית יד לבנים ביום א'  24.7.2011שעה .19:30
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה  38מיום  1.6.2011הועבר לחברים בדוא"ל.
 .2שאילתות:
 .3הצעות לסדר :
 .4פרישת שוקי קרומר וכניסת דיאנה רוזנבוים ,מצ"ב מסמך רחובות אחת בנושא העברת סמכויות
והשתתפות ועדות העירייה השונות.
 .5אישור מזכר התקשרות לביצוע עבודה ,פרויקט בית מורשת יהדות תימן.
 .6אישור פרוטוקול הועדה להקצאת קרקע מיום .27.6.2011
 .7אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין עמותת בית מדרש וכולל אברכים דרכי תורה
רחובות.
 .8אישור הסכם עם קרן היסוד לקבלת תרומה להקמת מתנ"ס בשכונת רחובות החדשה.
 .9אישור חוזה חכירה בין עיריית רחובות לבין עמותת שובו בנים בית ישראל רחובות גוש 3697
חלק מחלקה .64
 .10אישור פרוטוקול הוועדה לנכסים ושכירויות מס'  6מתאריך 6.7.2011
 .11אישור פרוטוקול ועדת השמות מיום .29.6.2011
 .12אישור פרוטוקול ועדת הכספים מיום .10.7.2011
 .13אישור להתקשרות בחוזה למכירת זכויות העיריה בדוכני שוק ביל"ו מס' 116 ,115 ,113 ,112
ללא מכרז לפי תקנה (22ח) לתקנות העיריה (מכרזים)בשנת  2010ובשנת  2011פרסמה העיריה
מכרזים למכירת הדוכנים הנ"ל אך לא הוגשו במסגרתם הצעות.לכן מבקש הממונה על נכסי
העיריה את אישור מועצת העיר לפי תקנה (22ח) לתקנות העיריה (מכרזים) לנהל מו"מ למכירת
דוכנים אלו על בסיס התנאים שנקבעו באותם מכרזים ,ללא מכרז ,הואיל ובנסיבות העניין
עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת :חברי הוועדה המוצעים  :ראש העירייה מר רחמים מלול,
דורון מילברג מנכ"ל העירייה ,דניאלה ליבי גזברית העירייה ,חנניה כורש הממונה על הביטוחים
והנכסים.
בכבוד רב,

-

דורון מילברג
מנכ"ל העירייה
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