Ze zasedání IV. ZM ze dne 23.6.2014
ZM schvaluje:
- kontrolu usnesení tak, jak byla předložena
- úplatný převod části zemědělského pozemku p. č. 539 v k. ú. Smolná a to podle § 10 odst. 1 písm. a)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a pověřuje tímto starostku podpisem žádosti.
- úplatný převod části zemědělského pozemku p. č. 376/2 v k. ú. Rotava a to podle § 10 odst. 1 písm. a)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a pověřuje tímto starostku podpisem žádosti.
- úplatný převod části zemědělského pozemku p. č. 1146/1 v k. ú. Rotava a to podle § 10 odst. 1 písm. a)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a pověřuje tímto starostku podpisem žádosti.
- úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 1195/5 v k. ú. Rotava a to podle § 10 odst. 1 písm. a)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a pověřuje tímto starostku podpisem žádosti.
- úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 1195/7 v k. ú. Rotava a to podle § 10 odst. 1 písm. a)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a pověřuje tímto starostku podpisem žádosti.
- úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 95/26 v k. ú. Rotava a to podle § 10 odst. 1 písm. a)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a pověřuje tímto starostku podpisem žádosti.
- úplatný převod zemědělského pozemku p. č. 95/27 v k. ú. Rotava a to podle § 10 odst. 1 písm. a)
zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a pověřuje tímto starostku podpisem žádosti.
- záměr prodat poz. p. č. 1611/315 o výměře cca 919 m2 k. ú. Rotava.
- prodej části pozemku p. č. 1611/9 o výměře 4 m2 nacházejícího se v k. ú. Rotava a pověřuje starostku
podpisem smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
- v územní působnosti MAS Sokolovsko zařazení svého území do územní působnosti MAS Sokolovsko
na období roku 2014 - 2020.
- celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 včetně zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města za rok 2013 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku
hospodaření a přijímá tato opatření:
1. Dodržovat náležitosti účetních dokladů dle § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a provádět průběžnou kontrolu plnění tohoto opatření.
2. Provést důslednou přípravu na inventarizaci k 31.12.2014, zejména u majetku či ostatních aktiv a
pasiv, které nebyly zinventovány za rok 2013 nebo u nichž byly zjištěny inventarizační rozdíly.
3. Zajistit kontrolu plnění rozpočtu a včasnou přípravu rozpočtových opatření v případě změn ve
finančních vztazích k jinému rozpočtu nebo v případě, že hrozí nebezpečí vzniku rozpočtového
schodku.
4. Provádět důslednou kontrolu plnění přijatých usnesení RM a ZM.
5. Schválení rozpočtu provádět tak, aby návrh usnesení obsahoval stanovení závazných ukazatelů.
- v souladu s ust. § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), bezúplatný převod ‐
dar nemovitého majetku objektu sportovní haly, který se nachází na adrese Rotava, Sídliště č.p. 684; st.
p. č. 901/1 a 901/2, LV č. 1005, k. ú. Rotava a pověřuje starostku ve spolupráci s AK přípravou
darovací smlouvy.
ZM souhlasí:
- se zřízením pracovní skupiny pro spolupráci při pořizování Územního plánu města Rotava v tomto
složení: starosta města, člen rady města (Ch. Duludis), D. Danková (Zahrádkáři Rotava).
ZM v souladu:
- s § 34 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, souhlasí s použitím
znaku města Rotava ve strategickém dokumentu zpracovávaném v rámci projektu SMO ČR „Podpora
meziobecní spolupráce“.
- s § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění stanoví počet členů
Zastupitelstva města Rotava pro volební období 2014-2018 na 17 členů.
ZM požaduje: předložení rozpočtu města na rok 2014 na jednání ZM dne 28.7.2014.
ZM Rotava:

-

se na svém zasedání dne 23. 6. 2014, č. usnesení 77/14, usneslo vydat na základě § 20 odst. 3 zákona
č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, 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, obecně závaznou vyhlášku č.
3/2014 o vedení technické mapy města, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2014.
ZM bere na vědomí:
- zprávu o činnosti KV ZM za 1. pol. 2014 a schvaluje úkoly pro KV ZM na 2. pol. roku 2014 včetně
zapracované připomínky.
- zprávu o činnosti FV ZM za 1. pol. 2014 a schvaluje úkoly pro FV ZM na 2. pol. roku 2014 tak, jak
byly předloženy.
ZM pověřuje:
- radu města schválením smlouvy na sdruženou dodávku plynu pro město na období od 1.1.2015 do
31.12.2015.
ZM revokuje:
- usnesení č. 46/14.
- usnesení č. 48/14.
- usnesení č. 54/14.
ZM stahuje:
- bod č. 12 Návrh kupní smlouvy - Zdravotní středisko z programu a ukládá starostce předložit materiál
po přepracování se zapracováním všech připomínek.
ZM neschvaluje:
účetní závěrku města Rotava za období 1.1.2013 až 31.12.2013 sestavenou ke dni 31.12.2013 s věcnou
připomínkou neprovedené inventarizace veškerého majetku a závazků za období roku 2013.

