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Ze zasedání II. ZM ze dne 23. 3. 2015
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ZM projednalo a schvaluje :
návrh programu ZM tak, jak byl předložen a doplněn.
kontrolu usnesení tak, jak byla předložena.
v souladu s § 84 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, změnu obecní hranice o celkové výměře 3 m2 mezi obcemi
Kraslice a Rotava v katastrálním území Kraslice a Smolná a to v rozsahu uvedené
v žádosti.
odkoupení nově odděleného pozemku p. č. 1339/12, k. ú. Rotava o celkové výměře
1270 m2, dle zpracovaného geometrického plánu pod č. 912-5042/2014 od společnosti
Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 501 68 Hradec Králové, IČ:
42196451 a to v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku podpisem kupní smlouvy.
Cena pro převod pozemku je stanovena znaleckým posudkem.
odkoupení nově odděleného pozemku p. č. 495/2, k. ú. Rotava o celkové výměře 47
m2, dle zpracovaného geometrického plánu pod č. 933-3475/2015 a to za cenu 200,Kč / m2 od pana Josefa Marouška, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku
předložením kupní smlouvy. Dále ZM souhlasí s tím, že veškeré náklady spojené
s prodejem a převodem pozemku na nového vlastníka uhradí kupující a prodávající
rovným dílem.
odkoupení nově odděleného pozemku p. č. 433/4, k. ú. Rotava o celkové výměře 253
m2, dle zpracovaného geometrického plánu pod č. 934-3475/2015 a to za cenu 200,Kč / m2 od pana Josefa Marouška, v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku
předložením kupní smlouvy. Dále ZM souhlasí s tím, že veškeré náklady spojené
s prodejem a převodem pozemku na nového vlastníka uhradí kupující a prodávající
rovným dílem.
odkoupení nově odděleného pozemku p. č. 502/2, k. ú. Rotava o celkové výměře 44
m2 (díl A 28 m2 + díl B 16 m2) a pozemku p. č. 498/4, k. ú. Rotava o celkové výměře
31 m2, dle zpracovaného geometrického plánu pod č. 933-3475/2015 a to za cenu
200,- Kč / m2 od pana Milana Marouška, v souladu s ustanovením § 85 písm. a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostku
předložením kupní smlouvy. Dále ZM souhlasí s tím, že veškeré náklady spojené
s prodejem a převodem pozemku na nového vlastníka uhradí kupující a prodávající
rovným dílem.
odkoupení bytové jednotky č. 34 o velikosti 1+2 na adrese Rotava, Sídliště 630 za
cenu 60.000,- Kč s podmínkou doplnění souhlasu Společenství Sídliště č. p. 629, 630
s Podmínkami odkoupení bytu do vlastnictví města a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
rozdělení finančních prostředků získaných do rozpočtu obce z loterijních a sázkových
her do 31.12.2014 ve výši 165.000,- Kč dle předloženého návrhu s tím, že přidělené
finanční prostředky budou žadatelům převedeny na bankovní účet nejpozději do
30.04.2015 a vyúčtovány poskytovateli nejpozději do 31.01.2016.
nákup DHM – detektor úniku plynu na údržbu bytů v majetku města v hodnotě 6.000,Kč včetně DPH.
nákup DHM – motorovou benzínovou sekačku, křovinořez, motorovou pilu, vrtačku
s příklepem a kompresor o objemu 25 l na údržbu majetku města v maximální hodnotě
80.000,- Kč včetně DPH celkem.
nákup DHM – magnetického lokátoru, motorového kalového čerpadla, kalového
čerpadla do vnitřních prostor, paletového vozíku, štaflí 7 stupňových a 2 ks

-2bateriového dávkovače chlóru na úsek vodního hospodářství v maximální hodnotě
70.000,- Kč včetně DPH celkem.
- návrh investičních akcí na rok 2015 a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2015 – takto:
výdaje rozpočtu se navyšují o 6 420 623,- Kč s tím, že rozpis výdajů rozpočtu bude
proveden v souladu s tříděním dle rozpočtové skladby.
- rozpočtové opatření č. 4/2015 – prostředky vodního hospodářství takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 13 000 000,- Kč – Vodní hospodářství,
2. výdaje rozpočtu se navyšují celkem o 13 000 000,- Kč, z toho:
1 700 000,- Kč – Finanční operace a Ostatní činnost (DPH),
2 000 000,- Kč – mzdové výdaje na platy a odvody,
9 300 000,- Kč – Vodní hospodářství.
- rozpočtové opatření č. 5/2015 – zapojení daně z příjmů právnických osob za město
Rotava za rok 2014 takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 1 112 100,- Kč – daňové příjmy,
2. výdaje rozpočtu se navyšují o 1 112 100,- Kč – Finanční operace a Ostatní činnosti.
- zadávací podmínky a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku
„Strategický plán rozvoje města Rotava“.
- revokuci usnesení č. 184/11 ve znění „ZM pověřuje vedení města provedením auditu
hospodaření“.
- revokaci usnesení ZM č. 11/15.
- revokaci usnesení ZM č. 12/15.
ZM volí :
- členy volební komise Mgr. Jaroslavu Šůsovou, Mgr. Jaroslavu Červenkovou a Mgr.
Ivanu Vondrovou.
- členkou finančního výboru ZM paní Bohuslavu Hajskou
ZM se usneslo vydat:
- na svém zasedání dne 23.03.2015 č. usnesení 37/15, v souladu s § 10 písm. d) a § 84
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním materiálem na území města Rotava po zapracování uvedené připomínky.
ZM bere na vědomí :
- informaci o souhrnném plnění rozpočtu města za rok 2014.
ZM odkládá:
- řešení bodu č. 5 a 7a) programu dnešního jednání na příští zasedání ZM.
ZM projednalo a neschvaluje:
- odkoupení nabízených pozemků p. č. 165/1, 938/1, 1631/1 a 1638/1, k. ú. Rotava, dle
obdržené žádosti od pana Josefa Marouška ze dne 6. 1. 2015.
Martin Elíz - místostarosta

