Usnesení z I. zasedání Zastupitelstva města Rotava ze dne 27. února 2017
ZM projednalo a schvaluje:
- na základě předložené důvodové zprávy v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje pozemku parc. č.
1388/3 k. ú. Rotava o výměře 135 m2.
- na základě předložené důvodové zprávy podání žádosti o podporu na základě 53. výzvy
zaměřené na dopravní infrastrukturu Integrovaného regionálního operačního programu v
rámci komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS Sokolovsko a bere na vědomí
informaci o doplnění nové klíčové aktivity do akčního plánu, který je součástí Strategického
plánu rozvoje města Rotava na období 2015 – 2020 „Výstavba samostatného parkovacího
systému ve městě Rotava a jeho napojení na pěší trasy a systém cyklostezek“.
- rozpočtové opatření č. 1/2017 – úprava rozpočtu o finanční vypořádání se státním
rozpočtem za rok 2016 dle předloženého návrhu takto: běžné výdaje rozpočtu se navyšují o
5 258,50 Kč – finanční vypořádání minulých let (§ 6402).
- rozpočtové opatření č. 2/2017 – úprava rozpočtu Sociálního fondu o nevyčerpané prostředky
za rok 2016 dle předloženého návrhu takto: běžné výdaje rozpočtu se navyšují o 163 263 Kč
– činnost místní správy (§ 6171).
- rozpočtové opatření č. 3/2017 – úprava rozpočtu k dotační akci „Demolice objektu č.
p. 250“ dle předloženého návrhu takto:
o snižují se nedaňové příjmy o 1 289 899 Kč (odhad očekávaných transferů § 6171),
o navyšují se přijaté transfery o 1 289 899 Kč – příjem neinvestiční dotace od MMR,
o běžné výdaje rozpočtu se navyšují o 1 680 000 Kč – dotační + sledované akce (§
3639).
- na základě předložené důvodové zprávy podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
2014–2020 (operačního programu životní prostředí) na základě výzvy MŽP č. 69 a přípravu
podkladů včetně projektové dokumentace k podání žádosti o poskytnutí podpory v
rámci OPŽP 2014–2020 na základě výzvy MŽP č. 69 pro projekt „Vybudování a
dovybavení sběrných míst pro město Rotava“.
- rozpočtové opatření č. 4/2017 – doplnění rozpočtu o výdaje na kontejnerová stání dle
předloženého návrhu takto: kapitálové výdaje rozpočtu se navyšují o 200 000 Kč –
sledované akce (§ 3722).
- rozpočtové opatření č. 5/2017 – doplnění rozpočtu o výdaje na údržbu a servis městského
rozhlasu dle předloženého návrhu takto: běžné výdaje rozpočtu se navyšují o 50 000 Kč oddíl 33 (§ 3341).
- rozpočtové opatření č. 6/2017 – doplnění rozpočtu o dotační projekt „Optimalizace procesů
ve veřejné správě a životních podmínek občanů Rotavy“ dle předloženého návrhu takto:
o přijaté transfery se navyšují o 1 008 067,79 Kč – příjem první části dotace,
o výdaje rozpočtu se navyšují o 1 061 124 Kč – dotační, běžné + kapitálové (§ 6171).
- rozpočtové opatření č. 7/2017 – doplnění rozpočtu o dotaci pro ZŠ Rotava dle předloženého
návrhu takto:
o přijaté transfery se navyšují o 342 819,60 Kč – příjem dotace,
o výdaje rozpočtu se navyšují o 342 819,60 Kč – dotační (§ 3113).

ZM projednalo a bere na vědomí:
- zprávu o přestupcích za 2016 zpracovaných odborem správních agend a personalistiky MěÚ
Rotava bez připomínek.
ZM pověřuje:
- na základě předložené důvodové zprávy tajemnici MěÚ Rotava k předložení návrhu
pravidel pro zveřejňování podkladových materiálů pro jednání ZM a ostatních smluv
týkajících se vztahu mezi městem a dotčenými subjekty vč. příspěvkových organizací a
organizačních složek nejpozději do 30. 6. 2017.
ZM volí:
- v souladu s ustanovením odst. 1 § 64 zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících
a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
v platném znění paní Jaroslavu Wolfovou přísedící u Okresního soudu Sokolov.
ZM stanoví:
- v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení), že zastupitel p.
Michal Červenka může používat při významných příležitostech a občanských obřadech
závěsný znak a pověřuje ho výkonem oddávajícího do ukončení mandátu zastupitele města.
Bc. Lucie Dupalová, KIC

