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Ze zasedání I. ZM ze dne 26. 1. 2015
ZM schvaluje:
- návrh programu ZM tak, jak byl doplněn.
- rozpočtové opatření č. 1/2015 – příjem dotace na výkon státní správy takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 958.000,- Kč – přijaté transfery – souhrnný dotační vztah
ke státnímu rozpočtu,
2. příjmy rozpočtu se snižují o 958.000,- Kč – nedaňové příjmy.
- rozpočtové opatření č. 2/2015 – takto:
1. výdaje rozpočtu se navyšují o 227.000,- Kč – Pozemní komunikace – investiční výdaj na
akci: „Rekonstrukce venkovních ploch v areálu MŠ“.
- podání žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Karlovarského kraje, odboru
regionálního rozvoje v dotačním titulu na Podporu územně plánovací činnosti obcí
Karlovarského kraje a pověřuje starostku podpisem této žádosti.
- podání žádosti o dotaci v mimořádné výzvě programu ROP Severozápad dle
předložené cenové nabídky od společnosti OLIVIUS, s.r.o., Atletická 2221, 356 01
Sokolov (IČ: 28040872) a pověřuje starostku po konzultaci s právníkem podpisem
smlouvy
- záměr prodeje sedmi částí z poz. p. č. 89/1 k. ú. Rotava. Jedná se o dvě části o výměře
cca 80 m2 a pěti částí o výměře cca 40 m2 s tím, že přesné výměry budou zaměřeny dle
GP a pověřuje OSMIS zveřejněním na úřední desce.
- prominutí pohledávky, zbývající části poplatku z prodlení ve výši 195.734,92 Kč
určené Platebním rozkazem vydaným Okresním soudem v Sokolově, č. j.: 30 Ro
2783/2004, a to dle § 85 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění.
ZM souhlasí:
- s revokací usnesení č. 16/14.
- s tím, aby po přechodnou část roku 2015 byly určité služby spojené s provozováním
vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví Města Rotava zajištěny na základě
Služební provozní smlouvy.

ZM projednalo a schvaluje:
- předloženou kontrolu usnesení včetně revokace usnesení ZM č. 16/14.
- znění provozní Smlouvy o zajištění vybraných činností souvisejících s provozováním
vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu města s firmou Vodohospodářská
společnost Sokolov, s.r.o., se sídlem: Sokolov, Jiřího Dimitrova 1619, IČ: 45351325,
pro další jednání se SFŽP s tím, že případné změny a doplnění budou zastupitelstvu
města předloženy k odsouhlasení.
- uzavření Rámcové smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem podílení se
na činnosti obecně prospěšné společnosti MAS Sokolovsko o.p.s. mezi Městem
Rotava a Místní akční skupinou Sokolovsko a pověřuje starostku jejím podpisem.
- s uzavřením smlouvy se společností LAMA energy, a.s. na sdruženou dodávku plynu.
Fixovaná cena včetně přepravy a strukturování je na období od 1. 1. 2016 do 31. 12.
2016 pro organizace 613,50 Kč bez DPH za 1 MWh a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
- kalkulační cenu vodného a stočného pro obec Jindřichovice na rok 2015 ve výši 42,91
Kč/m3 bez DPH s tím, že cena pro vodné činí za předanou vodu 28,27 Kč/m3 bez DPH
a cena pro stočné 14,64 Kč/m3 bez DPH.

-2ZM bere na vědomí:
- zprávu o přestupcích za rok 2014 zpracovaných odborem správních agend MěÚ
Rotava bez připomínek.
ZM vydává:
- v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o místních poplatcích (dále jen
„vyhláška“), kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2011, O místních
poplatcích.
Martin Elíz - místostarosta

