Usnesení z VI. zasedání ZM ze dne 9. 12. 2015
ZM schvaluje:
 návrh předloženého programu ZM včetně jeho úpravy.
 Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Rotava, okres
Sokolov, IČ: 70945128, se sídlem Rotava, Nová Plzeň 673, PSČ 357 01, ze dne 3. 12.
2001 s účinností od 1. 1. 2002, kterým se mění název příspěvkové organizace na „Základní
škola Rotava, příspěvková organizace“.
 Dodatek č. 9 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Rotava, okres
Sokolov, IČ: 70981663, se sídlem Rotava, Sídliště 674, PSČ 357 01, ze dne 10. 9. 2002
s účinností od 1. 1. 2003, kterým se mění název příspěvkové organizace na „Mateřská
škola Rotava, příspěvková organizace“.
 1) rozpočet města na rok 2016 včetně navržených závazných ukazatelů dle upraveného
návrhu rozpočtu (vč. snížení investic):
Celkové příjmy (zdroje) rozpočtu
55.684,00 tis. Kč
Výdaje rozpočtu celkem ve výši
52.046,37 tis. Kč
Financování (splátky úvěru) ve výši
2.112,00 tis. Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši
54.158,37 tis. Kč
2) poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v té výši a těm subjektům, které
jsou uvedeny v upravené tabulce finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým
organizacím a finanční vztahy k jiným osobám.
ZM souhlasí:
 s hlasováním jmenovitě u bodů č. 6d) Rozpočtové opatření č. 26/2015, č. 16) Informace o
evidenci pohledávek, č. 20) Rozpočet města Rotava na rok 2016 a č. 25) Pověření RM ke
schválení RO k 31. 12. 2015.
 s realizací navržených investičních akcí v roce 2016.
ZM projednalo a souhlasí:
 s revokací usnesení č. 82/15 (ZM schvaluje prodej pozemku parc. č. 1611/357 o výměře
897 m2 nacházejícího se v katastrálním území Rotava.).
 s formou veřejné volby člena FV ZM.
 s pokračováním 3 asistentů prevence kriminality od 1. 1. 2016 s tím, že v lednu 2016 bude
předložen na zastupitelstvu města návrh na další financování APK.
ZM projednalo a schvaluje:
 kontrolu usnesení tak, jak byla navržena včetně revokovaného usnesení č. 82/15.
 rozpočtové opatření č. 23/2015 – účelová neinvestiční dotace od kraje z programu
„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 62.400,- Kč – přijetí účelové dotace,
2. výdaje rozpočtu se navyšují o 62.400,- Kč – Požární ochrana – dobrovolná část.
 rozpočtové opatření č. 24/2015 – zapojení účelové dotace na zajištění sociálních služeb
takto:
 příjmy rozpočtu se navyšují o 145.700,- Kč – přijetí účelové dotace.
 rozpočtové opatření č. 25/2015 – zapojení dotací pro ZŠ Rotava takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 204.112,- Kč – přijaté neinvestiční transfery,
2. výdaje rozpočtu se navyšují o 204.112,- Kč – ZŠ.
 bezúplatný převod zemědělského pozemku p. č. 309/1 v kat. území Rotava a to podle § 7
odst. 1 písm. e) zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 odkoupení bytové jednotky č. 23 o velikosti 1+2 na adrese Rotava, Sídliště 614.
 Přílohu ke Smlouvě č. 997 ze dne 18. 12. 2002 o odvozu komunálního, tříděného a
nebezpečného odpadu uzavřenou mezi Městem Rotava a firmou Chotes, s.r.o. – Kalkulace
odvozu odpadu v Rotavě pro rok 2015.
 kalkulační cenu vodného a stočného pro město Rotava na rok 2016 a to ve výši 84,91
Kč/m3 bez DPH s tím, že cena pro vodné činí za předanou 44,84 Kč/m3 bez DPH a cena
pro stočné 40,07 Kč/m3 bez DPH.
 kalkulační cenu vodného a stočného pro obec Jindřichovice na rok 2016 ve výši 43,85
Kč/m3 bez DPH s tím, že cena pro vodné činí za předanou vodu 28,88 Kč/m3 bez DPH a
cena pro stočné 14,97 Kč/m3 bez DPH.
 a) veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace s Karlovarským krajem
z programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“.
b) rozpočtové opatření č. 26/2015 – účelová neinvestiční dotace od kraje z programu
„Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Karlovarského kraje“ takto:
 příjmy rozpočtu se navyšují o 44.800,- Kč – přijetí účelové dotace.
 rozpočtové opatření č. 27/2015 – zapojení fin. prostředků na akci „Svoz biologicky
rozložitelného odpadu pro město Rotava“ takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 2.205.142,15 Kč – očekáváné přijaté transfery (dotace),
2. výdaje rozpočtu se navyšují o 2.205.142,15 Kč – Komunální služby a rozvoj j. n.
 příspěvek na činnost pro TJ Rotas na rok 2016 ve výši 500.000,- Kč a souhlasí s uzavřením
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu města Rotava mezi
městem Rotava a TJ Rotas.
 příspěvek města Rotavy pro SMOK na rok 2016 ve výši 222.471,89 Kč v předloženém
členění.
 po zapracování připomínky úkoly pro KV ZM na 1. pol. roku 2016.
 po zapracování připomínky úkoly pro KV ZM na 1. pol. roku 2016.
 Jednací řád finančního výboru města Rotava s účinností od 1. 1. 2016.
 Jednací řád kontrolního výboru města Rotava s účinností od 1. 1. 2016.
 záměr prodeje pozemku par. č. 1611/357 k. ú. Rotava o výměře 897 m2.
ZM volí:
 členkou finančního výboru paní Olgu Sloupovou.
ZM bere na vědomí:
 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Rotava, které se uskutečnilo ve dnech 10.
11. – 12. 11. 2015.
 zprávu o činnosti FV ZM za 2. pol. 2015.
 zprávu o činnosti KV ZM za 2. pol. 2015.
ZM vydává:
 na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), a v souladu s § 10 písm. d), § 35 a
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o regulaci provozování
loterií a jiných podobných her.
 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a 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, tuto obecně závaznou vyhlášku č.
4/2015 o místních poplatcích.

 na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a 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, tuto obecně závaznou vyhlášku č.
5/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 na základě § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015
k zabezpečení místních záležitostí veřejného na veřejných prostranstvích, kterou se
reguluje užívání zábavní pyrotechniky.
ZM projednalo a bere na vědomí:
 na základě předložených podkladů provozovatelem firmou BWB-SANT s.r.o., IČ:
25207938 předkládané náklady na tepelnou energii pro město Rotava s úpravou ceny na
rok 2015 takto: 457,42 za 1 GJ bez DPH (tj. 526,03 včetně DPH) na rok 2015.
 na základě předložených podkladů provozovatelem firmou BWB-SANT s.r.o., IČ:
25207938 kalkulační cenu tepelné energie pro město Rotava s cenou 457,37 za 1 GJ bez
DPH (tj. 525,98 včetně DPH) na rok 2016 a pověřuje OSMIS tím, aby zabezpečil
přeúčtování 2 % zisku pro město na zvláštní položku do doby rozhodnutí soudu o platnosti
smlouvy o provozování firmou BWB-SANT.
ZM projednalo a neschvaluje:
 podání žádosti o dotaci z OSŽP od Ing. Jana Klíchy, Sadová 43, 357 03 Svatava, IČ:
10342311.
Ing. Šárka Majerechová, KIC

