Ze zasedání XI. RM ze dne 10.9.2014
RM schvaluje:
- smlouvu o zřízení věcného břemene pod č. IP-12-0002521/VB001 se společností ČEZ Distribuce a.s.,
Děčín(IČ 24729035) na pozemku p.p.č. 1669/1, Sklenský vrch, kat. území Rotava a pověřuje starostku
podpisem smlouvy.
- subjekt DEKTRADE a.s., IČ 48589837, který vzešel z poptávkového řízení, jako zhotovitele (výroba a
dodávka) veřejné zakázky „Výroba a dodání dřevěných trámů na most v Dolní Rotavě“.
- subjekt Štefan Bolvári, IČ 18690068, který vzešel z poptávkového řízení, jako zhotovitele (zpracování
projektové dokumentace, výkazu výměr, orientačního rozpočtu stavby) veřejné zakázky „Rekonstrukce
kanalizačního řadu a šachet, ul. Příbramská, Rotava-PD“.
- pronájem části poz. p.č. 376/3 o výměře 600 m2 v k.ú. Rotava a uzavření nájemní smlouvy ode dne
1.10.2014, cena 1,50 Kč/m2/rok.
- pronájem části poz. p.č. 1611/71 o výměře 830 m2 v k.ú. Rotava a uzavření nájemní smlouvy ode dne
1.10.2014, cena 1,50 Kč/m2/rok.
- doplnění formuláře „Žádost o přidělení bytu“ o souhlas žadatele o byt k přihlášení se k trvalému
pobytu (k.ú. Rotava, Smolná).
- přidělení bytu 3+1 na adrese Sídliště 633/6, Rotava
- přidělení bytu 4+1 na adrese Sídliště 650/1, Rotava
- přidělení bytu 2+1 na adrese Sídliště 645/54, Rotava
- výměnu bytu č. 22 za byt č. 17 na adrese Sídliště 614, Rotava
- přidělení bytu 1+1 na adrese Sídliště 610/1, Rotava
- přidělení bytu č. 10 na adrese Sídliště 714, Rotava.
- změnu rozpisu rozpočtu v rámci paragrafu 5311- Bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie).
- vyřazení majetku z evidence KIC dle důvodové zprávy.
- poskytnutí finanční podpory ZŠ Rotava ve výši 12 500,- Kč.
- schvaluje výjimku z nejnižšího počtu žáků v ZŠ Rotava.
RM s účinností:
- dnem 6.10.2014 schvaluje Dodatek č. 6 k Organizačnímu řádu Městského úřadu Rotava, schváleného
usnesením rady města ze dne 20.9.2010 s účinností ode dne 1.10.2010:
1. s účinností ode dne 6.10.2014 RM schvaluje celkový počet pracovních míst v městském úřadu
v počtu 33
2. s účinností ode dne 6.10.2014 RM schvaluje zrušení oddělení plánování, rozvoje a rozpočtu (OPR)
3. v souvislosti se zrušením OPR ruší ke dni 5.10.2014 jedno pracovní místo v OPR - referent OPR
4. s účinností ode dne 6.10.2014 RM schvaluje zřízení oddělení personálních agend, plánování a
rozpočtu (OPPR) a v tomto oddělení s účinností k témuž dni zřizuje dvě pracovní místa - referent
OPPR, referent OPPR
5. s účinností ode dne 6.10.2014 RM schvaluje zřízení jednoho pracovního místa zařazeného do
odboru správy majetku, investic a služeb - účetní odboru správy majetku, investic a služeb
6. ukládá tajemnici projednat veškeré organizační změny ve smyslu ust. § 61 zákona č. 262/2006 Sb.,
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, s příslušnou odborovou organizací, tj. Základní
organizace odborového svazu státních orgánů a organizací při Městském úřadu Rotava, 357 01
Rotava, Sídliště 721, do dne 30.9.2014.
RM ukládá:
- tajemnici doplnit kontroly usnesení RM (zodpovědné osoby, vyjádření zodpovědných osob, termíny)
do termínu 1.10.2014.
- tajemnici doplnit kontroly usnesení ZM (zodpovědné osoby, vyjádření zodpovědných osob, termíny)
do termínu 15.9.2014.
RM bere na vědomí:
- informaci o žádosti subjektu RWE GasNet s.r.o. a souhlasí se započetím prací na přípravě všech
potřebných podkladů pro převod části stavebního pozemku p.č. 197/2, k.ú. Rotava a se zřízením
věcného břemene služebnosti cesty s připomínkou doplnit jeho rozsah.
- změnu provozní a pracovní doby Městské knihovny Rotava ode dne 1.10.2014.
RM doporučuje:
- ZM schválit nákup nerezové várnice s výpustí o objemu 38,50 l od subjektu Bergland s.r.o., Dukelská
1855, 358 01 Kraslice, IČ 28021452 za cenu 2 199,- Kč.
- ZM schválit nákup scanneru čárových kódů pro Městskou knihovnu Rotava v ceně 2 541,- Kč od
subjektu LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČ 25150707.

- zprávu o zhodnocení rozšířené provozní doby Kulturního a informačního centra Rotava
- zprávu o činnosti PS Rotava za 1. pololetí 2014
- informaci o nákupu nového nářadí - OSMIS
RM neschvaluje:
přidělení bytu 2+1 na adrese Sídliště 645/50, přidělení bytu 2+1 na adrese Sídliště 645/52, Rotava.

