17. schůze Rady města Rotava ze dne 16. 10. 2019
RM projednala a schvaluje:
- přidělení bytu zvláštního určení na adrese Rotava, Sídliště 642.
- kontrolu usnesení RM po zapracování všech doporučených návrhů a připomínek.
- rozpočtové opatření č. 30/2019 v těchto parametrech: příjmy 0 Kč, výdaje 0 Kč. Příjmy a výdaje
rozpočtu se nemění, přesouvají se částky jednotlivých položek rozpočtu. Podrobné znění
rozpočtového opatření je uvedeno v příloze č. 1 tohoto usnesení.
- nákup chybějících licencí modulů AIS VERA od dodavatele softwaru společnosti VERA, spol.
s r.o., Klicperovo nám. 39/I, Chlumec nad Cidlinou, PSČ 503 51, IČO 62587978, a pověřuje
starostu podpisem předmětné smlouvy.
- v souladu 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 Mateřskou školu Rotava, příspěvkovou organizaci
na počet žáků 28 s tím, že toto zvýšení počtu nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy
a za splnění podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 639.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 633.
- schvaluje změnu provozní doby sběrného místa dle přiloženého návrhu, po zapracování
doporučených návrhů a připomínek, s platností od 1. 11. 2019.
- poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu města na rok 2019 ve výši 5 000 Kč organizaci
Ascala s. r. o., se sídlem 5. května 301, 358 01 Kraslice, IČO 29123054, a souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2019 mezi
městem Rotava a organizací Ascala s. r. o., a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
- na základě záměru pronájmu formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku a doručené
nabídky, pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 648, stavba občanského vybavení,
na pozemku parc. č. st. 734/1, zastavěná plocha a nádvoří, v části obce a k. ú. Rotava, za účelem
provozování poštovní novinové služby – prodej novin, časopisů a papírnického zboží, paní
Elišce Hilkové, IČO 08507902, za nejvyšší nabídkovou cenu, s tím, že pronájem nebytových
prostor proběhne bez stavebních úprav předmětu nájmu „jak stojí a leží“ od 1. 11. 2019.
RM projednala a neschvaluje:
- přidělení 7 sociálních bytů
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 612.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 632.
RM bere na vědomí:
- informaci o vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Rotava dne 9. 10. 2019
a 21. 10. 2019
- výroční zprávu Základní školy Rotava, příspěvkové organizace, IČO 70945128, za školní rok
2018/2019 s výhradou, že v předkládané výroční zprávě pod bodem „c) Personální zabezpečení
činnosti školy“ absentuje popis aktivit k zajištění naplnění počtu kvalifikovaných
pedagogických pracovníků s vazbou na povinnosti plynoucí ze zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění, a zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, a ukládá paní ředitelce ZŠ Rotava Mgr. Daně Fialové
doložení písemných podkladů k této výhradě.
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zápisy z jednání Stavební komise.
zápis z jednání Komise pro životní prostředí.
zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a občanské soužití.
zápisy z jednání Škodní a likvidační komise.
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