Ze zasedání VI. ZM ze dne 22.9.2014
ZM schvaluje:
- kontrolu usnesení tak, jak byla předložena.
- uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázka „Měření průtoku na odtoku odpadní vody z ČOV
Rotava“ s firmou MARVES, v.o.s. Chomutov (IČ: 40233391) a pověřuje po zapracování připomínek
starostku podpisem smlouvy
- vypracované zadávací podmínky po doplnění připomínky podpisu smlouvy a souhlasí s vyhlášením
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce venkovních ploch v areálu MŠ Rotava“ a
pověřuje starostku podpisem zpracované výzvy.
- záměr prodat část poz. p. č. 197/2 o výměře cca 80 m2 k. ú. Rotava s tím, že přesná výměra bude
zaměřena GP.
- prodej pozemku p. č. 1611/315 o výměře 919 m2 nacházejícího se v k. ú. Rotava a pověřuje starostku
podpisem smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku hradí kupující.
- prodej části pozemku p. č. 772/1 o výměře cca 40 m2 (přesná výměra bude určena GP) nacházejícího se
v k. ú. Smolná a pověřuje starostku podpisem smlouvy. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku
hradí kupující.
- rozpočtové opatření č. 1/2014 - dokrytí výdajů na volby do Evropského parlamentu takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 6.850,70 Kč ‐ přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu (závazný
ukazatel),
2. běžné výdaje rozpočtu se navyšují o 6.850,- Kč ‐ výdaje spojené s konáním voleb do Evropského
parlamentu (závazný ukazatel).
- rozpočtové opatření č. 2/2014 - poskytnutí dotace na věcné vybavení, akceschopnost a odbornou
přípravu SDH takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 304.400,- Kč - přijetí účelové dotace od Karlovarského kraje
(závazný ukazatel),
2. nedaňové příjmy rozpočtu se snižují o 220.000,- Kč,
3. financování - tvorba rezerv ve výši 84.400,- Kč.
- rozpočtové opatření č. 3/2014 - aktualizace rozpočtu takto:
1. příjmy rozpočtu se celkem navyšují o 19.328,49,- Kč (závazný ukazatel), z toho:
a) nedaňové příjmy se navyšují o 19.328,- Kč (rámcový ukazatel),
b) přijaté transfery se navyšují o 0,49 Kč - SFŽP - účel. dotace vrt HV 01
(závazný ukazatel),
2. výdaje rozpočtu se celkem navyšují o 103.603,20 Kč (závazný ukazatel), z toho:
a) Lesní hospodářství se navyšuje o 4.560,- Kč (závazný ukazatel),
b) Zájmová činnost a rekreace se navyšuje o 4.913,- Kč (závazný ukazatel),
c) Ochrana přírody a krajiny se navyšuje o 5.330,- Kč (závazný ukazatel),
d) Silniční doprava se navyšuje o 0,20 Kč (závazný ukazatel),
e) Pozemní komunikace se navyšují o 84.000,- Kč (závazný ukazatel),
f) Komunální služby a úz. rozvoj j. n. se snižuje o 98.863,- Kč (závazný ukazatel),
g) Nakládání s odpady se navyšuje o 103.663,- Kč (závazný ukazatel),
3. financování - snižuje se tvorba rezerv o 84.274,71 Kč.
- rozpočtové opatření č. 4/2014 - příjem dotace na vytvoření pracovních míst (VPP) takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 791.400,- Kč ‐ přijetí účelové dotace od Úřadu práce ČR (závazný
ukazatel),
2. výdaje rozpočtu se navyšují o 791.400,- Kč ‐ výdaje na platy a odvody uklízečů VP (Úřad práce
ČR) ‐ Komunální služby a úz. rozvoj j. n.
- rozpočtové opatření č. 5/2014 ‐ příjem dotace na vytvoření pracovních míst takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 95.740,- Kč ‐ přijetí účelové dotace od Úřadu práce ČR (závazný
ukazatel),
2. výdaje rozpočtu se navyšují o 95.740,- Kč ‐ výdaje na platy a odvody (Úřad práce ČR) ‐ Činnost
místní správy.
- rozpočtové opatření č. 6/2014 ‐ příjem dotace z Projektu ESF OP LZZ „Asistent prevence kriminality
II“ CZ.1.04/3.00/C5.00001 takto:
1. příjmy rozpočtu se navyšují o 201.600,- Kč ‐ přijetí účelové dotace: 15 % z rozpočtu ČR a 85 %
z prostředků EU (závazný ukazatel),

2. výdaje rozpočtu se navyšují o 201.600,- Kč ‐ výdaje na platy a odvody, další provozní výdaje na
asistenty prevence kriminality (15 % z rozpočtu ČR a 85 % z prostředků EU) ‐ Ostatní záležitosti
bezpečnosti a veřejného pořádku.
- nákup scanneru čárových kódů pro Městskou knihovnu v Rotavě v ceně 2.541,- Kč od společnosti
LANius s.r.o., Jiráskova 1775, 390 02 Tábor, IČ: 25150707
- nákup nerezové várnice s výpustí o objemu 38,5 l od firmy Bergland s.r.o., Dukelská 1855, 358 01
Kraslice, IČ: 28021452 za cenu 2.199,- Kč.
ZM souhlasí:
- s nákupem DHM na údržbu města takto: vrtačka elektrická s příklepem za cca 6.000,- Kč, gola sada
klíčů za cca 3.000,- Kč, sada klíčů za cca 1.000,- Kč, souhlasí s vystavením objednávky.
- s vypsáním VŘ na nákup techniky na údržbu města tak, jak byl předložen.
- s nákupem 2 ks fotopastí za cenu 20.000,- Kč včetně DPH a pověřuje starostku podpisem objednávky.
ZM projednalo a schvaluje:
uzavření Smlouvy „Pojištění odpovědnosti zastupitelů obce za škodu způsobenou obci“ s pojišťovnou
Kooperativa, a. s. IČ: 47116617 s limitem plnění 2 mil. Kč za částku 5.680,- Kč ročně.
- návrh Dodatku č. 9 k pojistné smlouvě č. 7720294262 ze dne 26.6.2008 mezi Městem Rotava a
společností Kooperativa, a. s. IČ: 47116617.
ZM bere na vědomí:
- opravu položky k finančnímu vypořádání dotací za rok 2013 (z 5366 na 5364) v rámci rozpisu
rozpočtu na rok 2014.
- zprávu o přestupcích za I. pololetí roku 2014 zpracovaných odborem správních agend MěÚ Rotava bez
připomínek.
- zprávu o přehledu vymáhání poplatků za období od 1.1.2010 do 31.12.2013 bez připomínek.
- návrh Rozpočtového výhledu Svazku měst a obcí Kraslicka na období roku 2016 - 2017 a návrh
Rozpočtu Svazku měst a obcí Kraslicka na rok 2015.
- o kontrolní prohlídce budovy zdravotního střediska.
ZM revokuje:
usnesení č. 162/10 (Zastupitelstvo města schvaluje úplatný převod části zemědělského pozemku p. č. 706/3,
v kat. území Rotava, podle § 5 odst. 6 zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od
Pozemkového fondu ČR.).

