Usnesení z I. zasedání ZM dne 28. 1. 2016
ZM projednalo a schvaluje:
 v souladu s §102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, „Strategický plán rozvoje města Rotava“ na období 2015 –
2020 po zapracování připomínek.
 záměr prodeje pozemku parc. č. 30/6 k. ú. Rotava o výměře 60 m2.
 záměr prodeje části pozemku parc. č. 395 k. ú. Rotava o výměře cca 291 m2 s tím, že
přesná výměra bude zaměřena GP.
 záměr prodeje části pozemku parc. č. 467/2 k. ú. Rotava o výměře cca 170 m 2 s tím, že
přesná výměra bude zaměřena GP.
 „Plán prevence kriminality města Rotava na období 2016-2018“ tak, jak byl předložen.
 účast v dotačním titulu MV ČR Program PK na rok 2016 v dílčích projektech tak, jak byly
předloženy a s podmínkou, že financování z rozpočtu města bude maximálně ve výši 500
tis. Kč.
 přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci IROP, výzva č. 16: ENERGETICKÉ
ÚSPORY V BYTOVÝCH DOMECH na rekonstrukci bytového domů v majetku města
Rotava, Nejdecká 427.
 přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci z IROP, OP 2.1 ZVÝŠENÍ KVALITY A
DOSTUPNOSTI SLUŽEB vedoucí k sociální inkluzi, aktivitě – podpora sociálního
bydlení, na rekonstrukci bytů v majetku města.
 přípravu podkladů pro podání žádosti o dotaci z OPZ, výzva č. 33 VÝZVA PRO ÚZEMNÍ
SAMOSPRÁVNÉ CELKY, investiční priorita 4.1 Efektivní veřejná správa.
 podání žádosti o dotaci ze Státního programu MPO na podporu úspor energie a využití
obnovitelných a druhotných zdrojů energie na rok 2016 PROGRAM EFEKT 2016.
ZM schvaluje:
 prodej pozemku parc. č. 1611/357 k. ú. Rotava o výměře 897 m2 nacházejícího se v k. ú.
Rotava.
 rozpočtové opatření č. 1/2016 – příjem dotace na výkon státní správy takto:
 příjmy rozpočtu se navyšují o 944.500,- Kč – přijaté transfery – souhrnný dotační
vztah ke státnímu rozpočtu,
 příjmy rozpočtu se snižují o 944.500,- Kč – nedaňové příjmy.
 rozpočtové opatření č. 2/2016 – finanční vypořádání dotací roku 2015 (vratka účelové
dotace z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Karlovarského kraje“) takto:
 výdaje rozpočtu se navyšují o 50.000,- Kč – Finanční vypořádání minulých let.
 rozpočtové opatření č. 3/2016 – úprava rozpočtu Sociálního fondu města takto:
 výdaje rozpočtu se navyšují o 109.050,- Kč – Sociální fond.
 rozpočtové opatření č. 4/2016 – navýšení výdajů na asistenty prevence kriminality v roce
2016 takto:
 výdaje rozpočtu se navyšují o 757.900,- Kč – mzdové výdaje,
 výdaje rozpočtu se navyšují o 20.000,- Kč – Bezpečnost a veřejný pořádek.
 rozpočtové opatření č. 5/2016 – navýšení výdajů na investiční akce v roce 2016 (přesun
z roku 2015) takto:
 výdaje rozpočtu se navyšují o 559.188,- Kč – investiční akce.
 rozpočtové opatření č. 6/2016 – navýšení výdajů na investiční akce v roce 2016 takto:
 výdaje rozpočtu se navyšují o 1.220.000,- Kč – investiční akce.

ZM projednalo a neschvaluje:
 záměr prodeje části pozemku parc. č. 113/11 k. ú. Rotava o výměře cca 140 m2.
ZM projednalo a bere na vědomí:
 informaci k rozpočtovému opatření č. 28/2015 bez připomínek.
 přehled realizovaných investičních akcí v roce 2015.
ZM bere na vědomí:
 zprávu o přestupcích za rok 2015 zpracovaných odborem správním agend MěÚ Rotava bez
připomínek.
 poptávkové řízení k realizaci veřejné zakázky „Drcení a úprava materiálu v areálu
technických služeb města – ul. Příbramská, Rotava“.
 zápis z jednání KV ZM ze dne 14.01.2016 bez připomínek.
 zápis z jednání FV ZM ze dne 13.01.2016 bez připomínek.
 termíny jednání zastupitelstva města.
ZM projednalo a pověřuje:
 starostku jednáním ohledně možnosti spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování
s obcemi v regionu.
Ing. Šárka Majerechová, KIC

