23. schůze Rady města Rotava ze dne 17. 12. 2020
RM projednala a souhlasí:
- s vyplacením mimořádné odměny ředitelce Základní školy a mateřské školy Rotava,
příspěvkové organizace, IČO 70945128, dle důvodové zprávy předloženého materiálu.
- s uzavřením Základní školy a mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace, všech jejích
středisek, v souvislosti s dobou vánočních svátků a návazných dní prázdnin ve dnech
od 21. 12. 2020 do 3. 1. 2021.
RM projednala a schvaluje:
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 605.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 644.
- uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu evidovanou pod č. IV-12-0017296/VB1 se společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem
Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- uzavření smlouvy na služby týkající se zpracování projektové dokumentace pro provádění
stavby k investiční akci „Rotava, Sklenský vrch – kanalizace, vodovod“ v souladu
s podmínkami Státního fondu životního prostředí ČR od projektanta Štefana Bolváriho,
se sídlem Podlesí 401, 357 03 Svatava, IČO 18690068, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- smlouvu o pachtu evidovanou pod č. 229 119/2020 se společností Lesy České republiky s. p.,
se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
- pronájem části poz. p. č. 191/1 o výměře 499 m2, k. ú. Rotava, a části poz. p. č. 202/1 o výměře
59 m2, za účelem pozemku v zahrádkářské kolonii, cena 1,50 Kč/m2/rok.
- na základě podané žádosti o poskytnutí individuální dotace, Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Rotava, pravomoci vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí
příspěvku organizaci TJ ROTAS Rotava z. s. z rozpočtu města na rok 2021, jako příspěvku
na část nákladů souvisejících s pořádáním akce: 15. ročník mezinárodní Velké ceny ROTAS
STROJÍRNY spol. s r. o. mládež ve vzpírání v roce 2021, ve výši 50 000 Kč, přičemž dotace
bude krýt maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů, a souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2021 mezi
městem Rotava a organizací TJ ROTAS Rotava z. s., se sídlem Sídliště 684, 357 01 Rotava,
IČO 14705516, a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
- na základě podané žádosti o poskytnutí individuální dotace, Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Rotava, pravomoci vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí
příspěvku organizaci TJ ROTAS Rotava z. s. z rozpočtu města na rok 2021, jako příspěvku
na správu a údržbu tenisových kurtů ve městě v roce 2021, ve výši 50 000 Kč, přičemž dotace
bude krýt maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů, a souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2021 mezi
městem Rotava a organizací TJ ROTAS Rotava z. s., se sídlem Sídliště 684, 357 01 Rotava,
IČO 14705516, a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
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RM projednala a schvaluje:
- na základě podané žádosti o poskytnutí individuální dotace, Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Rotava, pravomoci vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí
příspěvku organizaci Spolek za zachování hutě v Šindelové z rozpočtu města na rok 2021, jako
příspěvku na v žádosti specifikované doporučené práce na technické kulturní památce
„Železárna – vysoká huť, rejstříkové č. NPÚ ÚSKP 20147/4-711 – areál bývalých železáren“
v roce 2021, ve výši 15 000 Kč, přičemž dotace bude krýt maximálně 90 % celkových
způsobilých výdajů, a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Rotava na rok 2021 mezi městem Rotava a organizací Spolek za zachování
hutě v Šindelové, se sídlem Nejdecká 183, 358 01 Rotava, IČO 04185323, a pověřuje starostu
podpisem předmětné smlouvy.
- na základě podané žádosti o poskytnutí individuální dotace, Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Rotava, pravomoci vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí
příspěvku organizaci SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rotava z rozpočtu města na rok
2021, jako příspěvku na činnost, příspěvek na úhradu části nákladů souvisejících s celoroční
činností v roce 2021, ve výši 30 000 Kč, přičemž dotace bude krýt maximálně 90 % celkových
způsobilých výdajů, a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku
z rozpočtu města Rotava na rok 2021 mezi městem Rotava a organizací SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Rotava, se sídlem Příbramská 201, 357 01 Rotava, IČO 64843840,
a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
- na základě podané žádosti o poskytnutí individuální dotace, Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Rotava, pravomoci vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí
příspěvku organizaci Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rotava z rozpočtu
města na rok 2021, jako příspěvku na činnost, příspěvek na úhradu části nákladů souvisejících
s celoroční činností – uspořádání výstavy a zájezdu v roce 2021, ve výši 15 000 Kč, přičemž
dotace bude krýt maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů, a souhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2021 mezi
městem Rotava a organizací Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Rotava,
se sídlem Sídliště 632, 357 01 Rotava, IČO 69969728, a pověřuje starostu podpisem předmětné
smlouvy.
- na základě podané žádosti o poskytnutí individuální dotace, Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Rotava, pravomoci vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí
příspěvku organizaci ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRASLICE, z. s. z rozpočtu města na rok 2021,
jako příspěvku na činnost, příspěvek na úhradu části nákladů souvisejících s pořádáním
koncertů swingové a dechové hudby v roce 2021, ve výši 10 000 Kč, přičemž dotace bude krýt
maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů, a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Rotava na rok 2021 mezi městem Rotava a organizací
ZÁBAVNÍ ORCHESTR KRASLICE, z. s., se sídlem B. Smetany 1742, 358 01 Kraslice, IČO
04638603, a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
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RM projednala a schvaluje:
- na základě podané žádosti o poskytnutí individuální dotace, Zásad pro poskytování dotací
z rozpočtu města Rotava, pravomoci vyplývající z příslušných ustanovení zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a dle vzoru veřejnoprávní smlouvy, poskytnutí
příspěvku organizaci spolek ALISON z rozpočtu města na rok 2021, jako příspěvku na část
nákladů souvisejících s pořádáním akce: Festiválek Na konci světa, 14. ročník v roce 2021,
ve výši 10 000 Kč, přičemž dotace bude krýt maximálně 90 % celkových způsobilých výdajů,
a souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Rotava
na rok 2021 mezi městem Rotava a organizací spolek ALISON, se sídlem Pohraniční stráže 67,
358 01 Kraslice, IČO 27050181, a pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
- po vzájemném projednání města se Základní organizací Odborového svazu státních orgánů
a organizací při Městském úřadu Rotava, na základě důvodové zprávy – vlastního návrhu
kolektivní smlouvy, uzavření Kolektivní smlouvy pro období od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou
mezi městem Rotava, IČO 00259551, se sídlem Sídliště 721, 357 01 Rotava a Základní
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací při Městském úřadu Rotava, IČO
68784333, se sídlem Rotava Sídliště 721, Rotava 357 01.
- na základě postoupených podkladů, vzhledem k opotřebení, stáří, skutečnému stavu movitého
majetku města, vyřazení movitého majetku dle „Přílohy č. 1 – Seznam majetku k odpisu“
z majetku města, a v souladu s článkem 4.3. Směrnice Rady města Rotava evidenční číslo
1/2017 pověřuje tajemníka (starostu města) k podpisu rozhodnutí o vyřazení movitého majetku.
RM projednala a neschvaluje:
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 634.
RM bere na vědomí:
- zápisy z jednání Stavební komise.
- zápisy z jednání Komise pro bezpečnost a občanské soužití.
- zápisy z jednání Komise pro životní prostředí.
- zápis z jednání Škodní a likvidační komise.

(Jsou-li v usneseních osobní údaje subjektů údajů, dochází v důsledku aplikace GDPR v dotčených usneseních
k anonymizaci nebo k úplnému vypuštění osobních údajů subjektů údajů, popřípadě k nahrazení zástupným
textem.)
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