15. schůze Rady města Rotava ze dne 21. 8. 2020
RM uplatňuje:
- na základě Základní školou Rotava, příspěvkovou organizací doložených dokumentů
výběrového řízení ze dne 30. 6. 2020 na nákup elektrické výklopné pánve vedených pod
č. j. 221/2020 příspěvkové organizace, v návaznosti na směrnici č. 1 PO/2019 „Pravidla pro
zadávání veřejných zakázek příspěvkovými organizacemi města Rotava“, svoje připomínky
k postupu příspěvkové organizace v rozporu s předmětnou směrnicí, a ukládá Základní škole
Rotava, příspěvkové organizaci, IČO 70945128, aby dbala svých povinností a dodržovala
vnitřní předpisy zřizovatele, dále aby neprodleně provedla vnitřní šetření, jež povede ke zjištění,
zda došlo k porušení zákona či směrnice, a dovodila z uvedeného zjištění závěry, jež následně
bezodkladně předloží zřizovateli nejpozději do 15. 9. 2020.
RM projednala a bere na vědomí:
- na základě předložených dokumentů a důvodové zprávy
a ) zápisy Konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky
Základní školy a mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace, IČO 70945128,
b ) usnesení o pořadí vhodných uchazečů vzešlého z jednání Konkursní komise pro konkursní
řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Rotava,
příspěvkové organizace, IČO 70945128.
- konání organizované sportovní akce „Rotavské pahorky“ v sobotu dne 19. 9. 2020 za podmínek
uvedených v předložené žádosti ROTAVA AKTIVNĚ, Z. S.
RM jmenuje:
- po projednání, na základě výsledku konkursního řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele
příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace, IČO
70945128, se sídlem Rotava, Nová Plzeň 673, PSČ 357 01, které se konalo dne 19. 8. 2020,
v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě předložených podkladů a dle důvodové
zprávy, ředitelkou příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Rotava,
příspěvková organizace, IČO 70945128, paní Mgr. Jaroslavu Červenkovou, DiS. s účinností
od 1. 9. 2020 na dobu neurčitou.
RM ukládá:
- starostovi města zajistit příslušné legislativní kroky při jmenování ředitelky Základní školy
a mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace, IČO 70945128, a zplnomocňuje jej k podpisu
všech dokumentů souvisejících se jmenováním ředitelky Základní školy a mateřské školy
Rotava, příspěvkové organizace.
RM schvaluje:
- po projednání žádosti o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky č. 8/2019, o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství, udělení výjimky ze zákazu
konzumace alkoholických nápojů a zjevné umožňování konzumace alkoholických nápojů
na vymezených místech a plochách veřejného prostranství na území města Rotava na akci
„Rotavské pahorky“, 4. ročník, žadatele ROTAVA AKTIVNĚ, Z. S., Sklenský vrch 303,
357 01 Rotava, IČO 07120567, místo konání – trasa vedena městem Rotava, přilehlým okolím
a „Areál zdraví“, den konání 19. 9. 2020, v rozsahu od 11.00 hod. do 24.00 hod.
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RM projednala a souhlasí:
- s využitím dotčených pozemků a jejich částí dle žádosti ROTAVA AKTIVNĚ, Z. S., pro konání
běžeckého závodu „Rotavské pahorky“, 4. ročník, v trase závodu, jež jsou ve vlastnictví města
Rotava.
RM projednala a neschvaluje:
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 608.

(V důsledku aplikace GDPR dochází v některých usneseních k anonymizaci nebo k úplnému vypuštění osobních
údajů subjektů údajů, popřípadě k nahrazení zástupným textem.)
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