Výpis usnesení
ze schůze Rady města Rožmitálu pod Třemšínem ze dne 10.5.2018

167/2018
Rada města Rožmitálu pod Třemšínem v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 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 vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí:
a) Mgr. Pavel Bártl – člen určení zřizovatelem – předseda
Jana Melicharová – člen určený zřizovatelem
Mgr. Ivana Vohnoutová – člen určený ředitelem krajského úřadu
Miroslava Macháčková – odborník v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení
Věra Šornová – pedagogický pracovník příslušné příspěvkové organizace
Mgr. Dana Macková – školní inspektor České školní inspekce
b) Pověřuje paní Bc. Marcelu Sladkou funkcí tajemníka komise; tajemník není členem konkursní
komise.
168/2018
Rada města schvaluje provedení stavebních prací na hasičské nádrži u Sadoňského rybníka
firmou Ivo Rajtora za cenu do 200.000,- Kč.

169/2018
Rada města schvaluje vyhotovení lesního hospodářského plánu pro období let 2020 – 2029
firmou Lesprojekt Stará Boleslav s. r. o. za cenu do 170.000,- Kč vč. DPH.

170/2018
Rada města souhlasí s přechodnou úpravou provozu na pozemní komunikaci č. I/19 na
křižovatce se silnicí č. III/1918 ve dnech konání motokrosových závodů na Planém vrchu
v Zalánech 9.6.2018 a 13.10.2018.

171/2018
Rada města schvaluje zapůjčení obloukového zeleného stanu na sraz vojenské a historické
techniky, který se bude konat ve dnech 9. – 13.8.2018 v Oslí.

172/2018
Rada města schvaluje instalaci bezdrátového propojení studny a úpravny vody pod bývalými
kasárny firmou Inel – Market, s. r. o. za cenu do 60.000,- Kč.

173/2018
Rada města schvaluje pracovní cestu zaměstnanců města a zastupitelů města do Voroněže a
Moskvy. Schválila proplacení zákonného stravného, dopravních nákladů a nákladů na
ubytování. Zákonná možnost příspěvku na kapesné nebude využita.

174/2018
Rada města schvaluje provedení výměny podlahové krytiny (PVC) ve Zdravotnickém zařízení
(13 m2) za cenu ve výši 8.694,- Kč + DPH a na schodištích bytového domu čp. 590, 591, 592 (3
x 140 m2) za cenu v celkové výši 272.118,- Kč + DPH firmou Lino Ric.
Pozn.:
Usnesení ze schůzí rady města jsou upravena v souladu s platným zněním zákona č. 101/2000
Sb. o ochraně osobních údajů.

