20. schůze Rady města Rotava ze dne 07. 11. 2018
RM projednala a schvaluje:
-

-

-

na základě předložené žádosti MŠ Rotava a pravomoci vyplývající z ustanovení §102 zákona
č.128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, převedení finančních prostředků
ve výši 44 060 Kč z rezervního fondu do investičního fondu MŠ Rotava, příspěvkové
organizace, na nákladnou opravu podlah.
v souladu s ustanoveními § 23 odst. 3 a 5, § 177 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,
výjimku z nejvyššího počtu žáků pro MŠ Rotava, příspěvkovou organizaci, na počet žáků
26 s tím, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a za splnění
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
vyplacení mimořádné odměny ředitelce MŠ Rotava, příspěvkové organizace, za práci
projektového manažera projektu Šablony I – MŠ Rotava – reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/
0007802.
přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 614.
výměnu městského bytu na adrese Rotava, Sídliště 642 za byt na adrese Rotava, Sídliště 651.

RM bere na vědomí:
- mezitímní účetní závěrku Základní školy Rotava, příspěvkové organizace, za 1. až 3. čtvrtletí
2018 bez výhrad.
- provedení opravy ovládání systému WILO na přečerpávací stanici v ul. Nejdecká v Rotavě.
RM zřizuje:
- v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. h) a § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů komise Rady města Rotava: stavební komisi,
komisi pro životní prostředí, redakční radu, škodní a likvidační komisi, školskou a kulturní
komisi, komisi pro bezpečnost a občanské soužití.
RM jmenuje:
- na základě pravomoci vyplývající z ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
předsedu stavební komise pana Christose Duludise, členy stavební komise pana Františka
Berana, pana Mgr. Pavla Fraňka, pana Jakuba Potočného, pana Pavla Břicháčka, pana Michala
Hilka a pana Petra Stehlíka;
předsedu komise pro životní prostředí pana Mgr. Pavla Fraňka, členy komise pro životní
prostředí pana RNDr. Petra Rojíka, PhD. a paní Mgr. Jaroslavu Červenkovou, DiS.;
předsedou školské a kulturní komise paní Blanku Legezovou, členy školské a kulturní komise
paní Evu Náměstkovou, paní Bc. Lenku Soumarovou, paní Šárku Želinovou, paní Jarmilu
Černou;
předsedou komise pro bezpečnost a občanské soužití pana Mgr. Jiřího Holana;
předsedou škodní a likvidační komise pana Martina Rezka.
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