Usnesení z VII. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 21. prosince 2016
ZM projednalo a schvaluje:
- kontrolu usnesení po zapracování připomínky: usnesení č. 94/16 - úkol trvá s termínem splnění do
28. 2. 2017.
- - podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech
(2016-2020), podprogramu Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
(117D72100), na projekt „Rotava - brána do Krušných hor“, s tím, že výše celkových nákladů
projektu činí 414.425,-Kč.
- finanční zajištění financování projektu „Rotava - brána do Krušných hor“ – spolufinancování
projektu ve výši minimálně 50% z celkových způsobilých výdajů a ve výši 100% nezpůsobilých
výdajů, tj. celkem z vlastních zdrojů minimálně 207.213,- Kč a dále zajištění předfinancování
projektu ve výši 100% celkových nákladů, tj. 414.425,- Kč.
- - společnou přihlášku obcí Rotava a Nová Ves do 6. výzvy koordinovaného přístupu k sociálně
vyloučeným lokalitám. Tato přihláška obsahuje titulku, dotazník, závazek obce a memorandum.
- ZM se zavazuje, že v případě výběru obce uzavře spolu s obcí Nová Ves a Agenturou pro sociální
začleňování tzv. Memorandum o spolupráci (vč. příloh – Metodika, Plánované prointegrační
aktivity, Vymezení pozice manažera Strategického plánu sociálního začleňování) a zavazuje se poté
ke zřízení pozice manažera Strategického plánu sociálního začleňování dohromady v rozsahu 0,5
úvazku, kdy na rozsahu finančního pokrytí tohoto úvazku se obce Rotava a Nová Ves budou podílet
poměrnou částí dle počtu obyvatel.
- ZM pověřuje starostku města podpisem Memoranda a jednáním s Agenturou pro sociální
začleňování.
- na základě předložené důvodové zprávy účast v dotačním titulu MV ČR Program PK na rok 2017
v dílčích projektech tak, jak byly předloženy, s podmínkou, že financování z rozpočtu města bude
minimálně ve výši 10 %, a pověřuje starostku podáním žádosti o účelovou dotaci v dílčích
projektech.
- - podání žádosti o dotaci v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny na období
2016-2025, podprogram „Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a
v budovách městských a obecních úřadů“ (117D622) na první a druhý dílčí projekt „Bezbariérová
trasa městem Rotava“, výše celkových nákladů projektu je 1.169.682,- Kč.
- zajištění financování projektu „Bezbariérová trasa městem Rotava“ – spolufinancování projektu ve
výši minimálně 50% z celkových způsobilých výdajů a ve výši 100% nezpůsobilých výdajů, tj.
celkem z vlastních zdrojů minimálně 584.841,- Kč a dále zajištění předfinancování projektu ve
výši100% celkových nákladů, tj. 1.169.682,- Kč.
- na základě předložené důvodové zprávy přílohu smlouvy č. 997 o odvozu komunálního, tříděného a
nebezpečného odpadu ze dne 18. 12. 2002 – Kalkulace odvozu odpadu v Rotavě pro rok 2017 a
pověřuje starostku podpisem této přílohy.
- na základě předložené důvodové zprávy kalkulační cenu vodného a stočného pro město Rotava na
rok 2017 a to ve výši 90,50 Kč/m3 bez DPH s tím, že cena pro vodné činí 49,53 Kč/m3 bez DPH a
cena pro stočné 40,97 Kč/m3 bez DPH.
- na základě předložené důvodové zprávy kalkulační cenu vodného a stočného pro obec Jindřichovice
na rok 2017 a to ve výši 39,28 Kč/m3 bez DPH s tím, že cena pro vodné činí za předanou vodu 25,79
Kč/m3 bez DPH a cena pro stočné 13,49 Kč/m3 bez DPH.
- na základě předložené důvodové zprávy zhotovitele k realizaci veřejné zakázky pod č.
P16V000000016 „Obnova technologie malého jídelního výtahu v MŠ Rotava, příspěvková
organizace“, který vzešel z výběrového řízení, a to firmu VÝTAHY KARLOVY VARY spol. s.r.o.,
se sídlem Rolavská 637/3, 360 17 Karlovy Vary, IČO 18226213, a pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
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na základě předložené důvodové zprávy zahájení prací na projektové dokumentaci pro územní a
stavební řízení s názvem „Odstavná a parkovací plocha u lékárny Rotava“ a vyřízení potřebného
stavebního povolení od příslušného stavebního úřadu při Městském úřadu Kraslice s tím že, bude
prověřena možnost doplnění nebo rozšíření parkovacích míst pro 2. etapu.
na základě předložené důvodové zprávy uzavření smlouvy pod č. Z_S14_12_8120057336 o smlouvě
budoucí ohledně realizace vyvolané přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie se společností ČEZ Distribuce a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO 24729035
a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
na základě předložené důvodové zprávy zastavení nemovité věci p. č. 1661/2 v k. ú. Rotava o
výměře 106 m2 ve vlastnictví města Rotava a to v souladu s ustanovením § 85 písm. k) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dle vypracovaného geometrického plánu č.
930-5133/2015 a návrhu zástavní smlouvy k nemovitým věcem č. 450/559/06/2/02 od
Raiffeisenbank a.s.
na základě předložené důvodové zprávy směnu pozemků p. č. 78/9 k. ú. Rotava o výměře 65 m2, p.
č. 83/2 k. ú. Rotava o výměře 35 m2 a p. č. 2049 k. ú. Rotava o výměře 6 m2 v soukromém
vlastnictví za pozemek p. č. 1661/2 k. ú. Rotava o výměře 106 m2 ve vlastnictví města Rotava a to v
souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
dle vypracovaného geometrického plánu č. 930-5133/2015 a návrhu směnné smlouvy.
na základě předložené důvodové zprávy prodej pozemku p. č. 1611/356 o výměře 898 m2
nacházejícího se v katastrálním území Rotava za cenu 300,- Kč/m2. S kupujícím bude uzavřena
Smlouva o smlouvě budoucí kupní s tím, že kupní smlouva bude uzavřena až po dokončení hrubé
stavby, a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Veškeré náklady spojené s uzavřením smlouvy
hradí kupující.
na základě předložené důvodové zprávy nový název ulice „Pod Školou“ na pozemku p. č. 1611/133
v k. ú. Rotava a to v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
rozpočtové opatření č. 55/2016 – navýšení dotace na zajištění sociálních služeb dle předloženého
návrhu takto:
- příjmy rozpočtu se navyšují o 12.800,- Kč – přijaté transfery,
- běžné výdaje rozpočtu se navyšují o 12.800,- Kč – účelově určené výdaje dle přijaté dotace.
rozpočtové opatření č. 56/2016 – snížení dotací na prevenci kriminality dle předloženého návrhu
takto:
- příjmy rozpočtu se snižují o 56.467,- Kč – vratka přijatých transferů,
- běžné výdaje rozpočtu se snižují o 56.467,- Kč – účelově určené výdaje dle přijaté dotace.
rozpočtové opatření č. 57/2016 – snížení dotace na mzdy a odvody zaměstnanců SDH Rotava dle
předloženého návrhu takto:
- příjmy rozpočtu se snižují o 50.000,- Kč – vratka přijatých transferů.
rozpočtové opatření č. 58/2016 – vrácení poskytnuté dotace z rozpočtu města dle předloženého
návrhu takto:
- příjmy rozpočtu se snižují o 9.000,- Kč – příspěvky z rozpočtu, které přiděluje RM.
rozpočtové opatření č. 59/2016 – úprava rozpočtu bytového hospodářství dle předloženého návrhu
takto:
- nedaňové příjmy rozpočtu se navyšují o 200.000,- Kč,
- běžné výdaje rozpočtu se navyšují o 200.000,- Kč.
rozpočtové opatření č. 60/2016 – úprava rozpočtu dle předloženého návrhu takto:
- nedaňové příjmy rozpočtu se navyšují o 52.000,- Kč – bytové hospodářství,
- běžné výdaje rozpočtu se navyšují o 52.000,- Kč – tepelné hospodářství (§ 3634).
na základě pravomoci vyplývající z ustanovení § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) v platném znění, příspěvek na činnost pro TJ Rotas na rok 2017 ve výši 450.000,- Kč a
souhlasí s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost z rozpočtu města
Rotava mezi městem Rotava a TJ Rotas a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
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na základě předložené důvodové zprávy příspěvek města Rotava pro DSMOK na rok 2017 ve výši
232.734,65 Kč v předloženém členění.
na základě předložené důvodové zprávy použití prostředků ve výši 14.128,40 Kč, které nebyly
vyčerpány v zimní sezoně 2015/2016, na strojovou úpravu běžkařských stop v zimní sezoně
2016/2017.
rozpočet města na rok 2017 včetně navržených závazných ukazatelů dle upraveného návrhu rozpočtu
takto:
- Celkové příjmy (zdroje) rozpočtu ve výši 57.381,83 tis. Kč
- Výdaje rozpočtu celkem ve výši
56.434,21 tis. Kč
- Financování (splátky úvěru) ve výši
2.112,00 tis. Kč
- Celkové výdaje rozpočtu ve výši
58.546,21 tis. Kč
poskytnutí příspěvků dle návrhu rozpočtu na rok 2017 v té výši a těm subjektům, které jsou uvedeny
v tabulce finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým organizacím a finanční vztahy k jiným
osobám s úpravou příspěvku TJ Rotas a částky, kterou přiděluje RM
rozpočtové opatření č. 61/2016 dle předloženého návrhu takto:
- přijaté transfery (dotace) budou upraveny dle skutečného plnění k 31. 12. 2016;
- výdaje určené ke spolufinancovaným projektům a účelově určené výdaje k jiným dotačním
titulům či jiným transferům budou upraveny dle skutečného plnění k 31. 12. 2016;
- finanční vztahy k jiným organizacím budou upraveny pouze v případě vrácení nevyčerpaného
příspěvku z rozpočtu;
- rozpočtové závazné ukazatele budou upraveny podle skutečného plnění k 31. 12. 2016 pouze
v případě překročení (výdaje) či nenaplnění (příjmy);
- rozpočtové změny budou provedeny tak, že nedojde ke změně salda rozpočtu.

ZM projednalo a bere na vědomí:
- na základě předložené důvodové zprávy informaci o výši skutečných nákladů města Rotava za sběr a
svoz netříděného komunálního odpadu za rok 2016. Sazba místního poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2017
zůstává ve výši 440,- Kč za poplatníka a kalendářní rok.
- na základě předložených podkladů provozovatelem firmou BWB-SAINT s.r.o., IČ 252 07 938
kalkulaci tepelné energie pro město Rotava na rok 2017: cena 438,18 Kč za 1 GJ bez DPH (tj.
503,90 Kč s DPH).
- zprávu o činnosti KV ZM za 2. pololetí roku 2016 a na základě předloženého návrhu schvaluje úkoly
pro KV ZM na 1. pololetí roku 2017.
- zprávu o činnosti FV ZM za 2. pololetí roku 2016 a na základě předloženého návrhu schvaluje úkoly
pro FV ZM na rok 2017.

ZM projednalo a revokuje:
- usnesení č. 101/14

Bc. Lucie Dupalová, KIC

