3. schůze Rady města Rotava ze dne 21. 3. 2018

RM projednala a schvaluje
- Kontrolu usnesení včetně návrhu na revokaci usnesení č. 167/11/17 tak, jak byla
u jednotlivých úkolů projednána, přičemž závěry z projednání jsou zaznamenány v příloze:
Kontrola usnesení na 3. RM dne 21. 3. 2018, která tvoří nedílnou součást zápisu.
- výměnu bytu č. 5, na adrese Rotava, Sídliště 650, za byt č. 10, na adrese Rotava, Sídliště
625, od 1. 4. 2018.
- převzetí zodpovědnosti za akce „Oprava střechy na bloku 17“ a „Rekonstrukce DPS“
a jejich sledování Odborem rozvoje a investic města.
- vyhlášení výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Správa IT
Městského úřadu Rotava“.
- vypsání výběrového řízení na pozici ředitele/ky Základní školy v Rotavě.
- vypsání výběrového řízení na pozici ředitele/ky Mateřské školy v Rotavě.
- zpracovatele projektové dokumentace pro stavební povolení a povolení k nakládání
s vodami u veřejné zakázky: „Rotava, zapojení vrtu HV 01 – PD“, který vzešel
ze zadávacího řízení, a to projektovou a inženýrskou kancelář EKOEKO s.r.o., Senovážné
náměstí 1, 370 01 České Budějovice, IČO: 25184750, a pověřuje starostu podpisem
smlouvy po projednání smlouvy s advokátní kanceláří města.
- zpracovatele projektové dokumentace pro územní a stavební řízení u veřejné zakázky
„Odstavná a parkovací plocha za blokem č. 25, ul. Sídliště, čp. 666-668, Rotava – PD“,
který vzešel ze zadávacího řízení, a to projektovou a inženýrskou kancelář Jiří Soukup,
Jelínkova 1875, 356 05 Sokolov, IČO: 73711870.

RM projednala a neschvaluje
- přidělení bytu č. 12, na adrese Rotava, Sídliště 650.
- přidělení bytu č. 69, na adrese Rotava, Sídliště 646.

RM projednala a ukládá
- místostarostovi předložit RM návrh znění „Veřejné soutěže o nejvýhodnější nabídku“ pro
vyvěšení na úřední desku v souvislosti s usnesením č. 134/9/17 (opakovaná nabídka
na prodej betonových panelů).
- starostovi předložit RM návrh na postoupení kontroly správnosti cenové výše nájemného
(viz např. usnesení 191/16) a obdobných cenových záležitostí do působnosti finančního
a kontrolního výboru.
- starostovi předložit RM k posouzení stav, jak jsou splněna jednotlivá usnesení z RM
č. 1 ze dne 17. 1. 2018 a prověření stavu kontroly usnesení z RM č. 2 ze dne 28. 2. 2018
s termínem do příští schůze RM, resp. do 30. 4. 2018, v kontextu připojených vyjádření
od zodpovědných zaměstnanců, jichž se dotčená usnesení/úkoly týkají.
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starostovi předložit RM kontrolu organizační struktury a obsazenosti organizační struktury
městského úřadu.
starostovi předložit RM návrh vyčíslení nákladů souvisejících s kvalifikačními dohodami.
úkol OTVH stanovit časový harmonogram plnění jednotlivých úkolů, který předloží
na příští RM Rotava.
ORIM předložit RM k zvážení a posouzení návrh úpravy provozu sběrného místa
v ostatních dnech mimo středy od 9:00 hod. do 17:00 hod., a tím zvážit návrh posunu
pracovní doby dotčených zaměstnanců.

RM bere na vědomí
- informaci o přepisu smlouvy o nájmu bytu č. 40, na adrese Rotava, Sídliště 655,
od 1. 3. 2018.
- záměr budoucího uzavření smlouvy na směnu zemědělských pozemků ve vlastnictví města
za zemědělské pozemky ve vlastnictví dotčené osoby, přičemž proběhlo jednání s dotčenou
osobou ohledně realizace investiční akce: „Výměna vodovodního řadu do Smolné“
a dalších návazných jednání a souvisejících postupů v odkazu na schválené usnesení
Zastupitelstva města Rotava ze dne 25. 9. 2017 č. 129/9/17.
- záměr sepsání kvalifikačních dohod v souvislosti se zvýšením kvalifikace s předpokladem
úpisu dotčených zaměstnanců na setrvání v pracovním poměru po dobu 3 let.
- uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na zpracování územního plánu Rotava s AGORA
STUDIO, p. Ing. arch. Ivanem Kaplanem, Vinohradská 2222/156, 130 00 Praha 3,
IČO: 13125834, navýšení ceny o 10.000,- Kč bez DPH, a pověřuje starostu podpisem
dodatku ke smlouvě.
- návrh harmonogramu prací, týkající se přípravy výzvy a zadávací dokumentace pro zadání
veřejné zakázky na stavební práce „Výměna vodovodního řadu do Smolné“.
- informaci o stavu projektu „Inženýrské sítě a chodník pro 5 RD, lokalita Příbramská“.
- informaci o předběžném návrhu realizace projektu „Přístupový chodník a bezbariérový
přístup do jídelny ZŠ Rotava“.
- záměr postupu jednotlivých prací na úpravně vody a čističce odpadních vod.
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