11. schůze Rady města Rotava ze dne 23. 6. 2020
RM projednala a schvaluje:
- kontrolu usnesení Rady města Rotava provedenou na 11. RM dne 23. 6. 2020, jak byla
předložena.
- na základě rezignace ředitelky ZŠ Rotava, sloučení příspěvkových organizací ZŠ Rotava a MŠ
Rotava v jeden subjekt z rozhodnutí Zastupitelstva města Rotava usnesením č. 104/4/20 ze dne
17. 6. 2020, na základě vlastního návrhu na vyhlášení konkursního řízení, a dle předložené
důvodové zprávy, vyhlášení konkursního řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky
příspěvkové organizace: Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace, IČO
70945128, se sídlem Rotava, Nová Plzeň 673, PSČ 357 01.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 651.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 605.
- uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. S/113/2018 k části pronajatého pozemku p. č.
1388/1 o výměře 540 m2 k. ú. Rotava, za účelem louky k sečení neohrazené, cena 1,50
Kč/m2/rok, a pověřuje starostu podpisem tohoto Dodatku č. 1.
- pronájem části pozemku p. č. 1611/97 k. ú. Rotava o výměře cca 248 m2, za účelem pozemku
v zahrádkářské kolonii, cena 1,50 Kč/m2/rok, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti evidovanou pod č. LCR 229 108/2020
se společností Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČO
42196451, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- opravy výtluků a jiných poruch asfaltových komunikací ve městě od firmy Opravy a údržby
komunikací s. r. o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČO 24687421, dle předložené
cenové nabídky, varianta „cesta ke hřbitovu“, a pověřuje starostu podpisem objednávky.
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti evidovanou pod č. SAP
16010-057247 ke stavbě „VPIC Rotava, přístupový chodník pro ZŠ“ se společností CETIN
a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO 04084063, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
- uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo u investiční akce „Úpravy chodníku na trase
MÚ – pošta“, se zhotovitelem bss BÁŇSKÁ STAVEBNÍ SPOLEČNOST s. r. o., Chebská 53,
356 58 Sokolov, IČO 25233866, a pověřuje starostu jeho podpisem.
RM projednala a souhlasí:
- s darováním a následným vyřazením z majetku města 10 ks knihy „Pověsti a historická
vyprávění ze západního Krušnohoří pro mládež“, jako dar pro žáky ZŠ Rotava.
RM projednala a neschvaluje:
- udělení mimořádné odměny ředitelce Základní školy Rotava, příspěvkové organizace, IČO
70945128, paní Mgr. D. F.
- přidělení bytu na adrese Rotava, Sídliště 641.
RM projednala a jmenuje:
- v souladu s § 2 odst. 3. písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, projednala a jmenuje členy konkursní
komise pro konkursní řízení na obsazení pracovní pozice ředitele/ředitelky Základní školy
a mateřské školy Rotava, příspěvkové organizace, IČO 70945128, a to pana zastupitele Mgr.
Pavla Fraňka a paní zastupitelku Mgr. Martinu Bečkovou.
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RM projednala a ukládá:
- ORIM zjištěním stavu a možnostmi užívání místních komunikací ve vlastnictví města
společnostmi užívajícími vozidla a stroje o vyšší hmotnosti určené k těžbě a přepravě dřeva,
a předložením RM k projednání.

(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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