Ze zasedání IX. ZM dne 17. 12. 2014
ZM schvaluje:
 návrh programu ZM v upraveném znění.
 kontrolu usnesení tak, jak byla předložena včetně revokace usnesení č. 42/14 a č. 91/14.
 rozpočtové opatření č. 7/2014 – příjem dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním
voleb do zastupitelstva obce takto:
 příjmy rozpočtu se navyšují o 66.000,- Kč – přijetí účelové dotace,
 výdaje rozpočtu se navyšují o 66.000,- Kč – výdaje dle účelu přijaté dotace – Volby do
zastupitelstev územních samosprávných celků.
 poskytnutí finančního daru na činnost MAS Sokolovsko, o.p.s. ve výši 25.000,- Kč,
 rozpočtové opatření č. 8/2014 – výdaje rozpočtu se navyšují o 25.000,- Kč – Činnost místní
správy, finanční dar MAS Sokolovsko, o.p.s.
 rozpočtové opatření č. 9/2014 – výdaje rozpočtu se navyšují o 400.000,- Kč – oddíl 63xx –
64xx Finanční operace a Ostatní činnosti.
 rozpočtový výhled města Rotava na období let 2016-2018 dle předloženého návrhu.
 rozpočet města na rok 2015 včetně navržených závazných ukazatelů dle upraveného
návrhu rozpočtu:
 Celkové příjmy (zdroje) rozpočtu ve výši
50.024,30 tis. Kč
 Výdaje rozpočtu celkem ve výši
41.632,84 tis. Kč
 Financování („výdajové“) ve výši
8.391,46 tis. Kč
 Celkové výdaje rozpočtu ve výši
50.024,30 tis. Kč
 poskytnutí příspěvků dle upraveného návrhu rozpočtu na rok 2015 v té výši a těm
subjektům, které jsou uvedeny v tabulce finančních vztahů ke zřízeným příspěvkovým
organizacím a finanční vztahy k jiným osobám.
 Darovací smlouvu, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví
města Rotava do vlastnictví příspěvkové organizace Základní škola Rotava, okres Sokolov
uzavřenou podle § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a
pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
 Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola Rotava, okres
Sokolov, IČ: 709 45 128, se sídlem Rotava, Nová Plzeň 673, PSČ 357 01, ze dne 3. 12.
2001 s účinností od 1. 1. 2002 a pověřuje starostku jeho podpisem.
 Darovací smlouvu, jejímž předmětem je bezúplatný převod movitých věcí z vlastnictví
města Rotava do vlastnictví příspěvkové organizace Mateřská škola Rotava, okres Sokolov
uzavřenou podle § 2055 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění a
pověřuje starostku podpisem darovací smlouvy.
 Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Mateřská škola Rotava, okres
Sokolov, IČ: 70 981 663, se sídlem Rotava, Sídliště 674, PSČ 357 01, ze dne 10. 9. 2002
s účinností od 1. 1. 2003 a pověřuje starostku jeho podpisem.
 termíny konání zasedání ZM v roce 2015.
ZM volí:
 členy volební komise Mgr. Jaroslavu Šůsovou, Mgr. Jaroslavu Červenkovou a Mgr. Ivanu
Vondrovou.
 členy finančního výboru ZM paní Jaroslavu Volfovou, paní Marii Krocovou, pana Martina
Rezka a pana Roberta Koutného.
 členy kontrolního výboru ZM paní Martinu Bečkovou, pana Ludvíka Paara, paní Dagmar
Dankovou, pana Petra Hajžmana, pana Josefa Peška a pana Jana Volfa.
ZM projednalo a bere na vědomí:
 plnění úkolů FV ZM za 2. pol. 2014 a schvaluje úkoly pro FV ZM na 1. pol. roku 2015 tak,
jak byly předloženy a ukládá předsedovi FV ZM předložit zprávu o plnění úkolů za 1. pol.
2015 na jednání ZM v červnu 2015.

 plnění úkolů KV ZM za 2. pol. 2014 a schvaluje úkoly pro KV ZM na 1. pol. roku 2015 tak,
jak byly předloženy a ukládá předsedovi KV ZM předložit zprávu o plnění úkolů za 1. pol.
2015 na jednání ZM v červnu 2015.
 na základě předložených podkladů provozovatelem firmou BWB-SANT s.r.o., IČ: 252
07 938, projednalo a bere na vědomí kalkulaci tepelné energie pro město Rotava s cenou
458,79 Kč za 1 GJ bez DPH (tj. 527,61 Kč včetně DPH) na rok 2015 a pověřuje vedoucí
OSMIS tím, aby zabezpečila přeúčtování 2 % zisku pro město na zvláštní položku do doby
rozhodnutí soudu o platnosti smluv o provozování s firmou BWB-SANT.
ZM revokuje:
 usnesení č. 42/14 a usnesení č. 91/14.
ZM bere na vědomí:
 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Rotava, které se uskutečnilo ve dnech
24.11. - 26.11.2014.
 na základě předložené zprávy provozovatelem firmou BWB-SANT s.r.o., IČ: 252 07 938,
úpravu nákladů v tepelném hospodářství za rok 2014.
 termíny konání jednání RM v roce 2015.
ZM určuje:
 zastupitele města pana Karla Böhma pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování veškeré
územně plánovací dokumentace města Rotava.
ZM stahuje:
 bod č. 15 Návrh kupní smlouvy – Zdravotní středisko.
ZM ruší:
 v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, škodní komisi zřízenou usnesení RM č. 92/12 ze dne 19.5.2012.
ZM projednalo a schvaluje:
 na základě předložené důvodové zprávy kalkulační cenu vodného a stočného pro město
Rotava na rok 2015 ve výši 83,06 Kč/m3 bez DPH s tím, že cena pro vodné činí 43,87
Kč/m3 bez DPH a cena pro stočné 39,18 Kč/m3 bez DPH.
 návrh Obecně závazné vyhlášky města o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
s podmínkou zapracování připomínek uvedených v zápise z jednání ZM a stanoví výši
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na rok 2015 na 500,- Kč za osobu.
 „Směrnici Města Rotavy – Statut sociálního fondu a zásady čerpání sociálního fondu“ bez
připomínek a pověřuje starostku jejím podpisem.
 na základě vyhrazené pravomoci vyplývající z ustanovení § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) v platném znění projednalo a schvaluje příspěvek pro TJ Rotas na
rok 2015 ve výši 590.000,- Kč a souhlasí s uzavřením Smlouvy o poskytnutí provozních
příspěvků na činnost z rozpočtu města Rotava mezi městem Rotava a TJ Rotas a pověřuje
starostku podpisem smlouvy.
 záměr pořídit Strategický plán rozvoje města a souhlasí s vypsáním veřejné zakázky malého
rozsahu na služby – zpracování Strategického plánu rozvoje města Rotava a ukládá starostce
předložit ZM ke schválení zadávací podmínky veřejné zakázky.
 rozšíření použití účelového příspěvku pro ZŠ ve výši 34.749,50 Kč na opravu havarijního
stavu střechy spojovacího krčku mezi vstupní halou školy a pavilonem I. stupně.
 Přílohu ke Smlouvě č. 997 ze dne 18.12.2002 o odvozu komunálního, tříděného a
nebezpečného odpadu uzavřenou mezi Městem Rotava a firmou Chotes, s.r.o. – Kalkulace
odvozu odpadu v Rotavě pro rok 2015 a pověřuje starostku podpisem této „Přílohy“.
ZM pověřuje:

 starostku pro jednání se SFŽP ohledně nastavení ekonomických, technických podmínek
servisní smlouvy na zajištění služeb spojených s provozováním vodohospodářské
infrastruktury ve vlastnictví Města Rotava pro přechodnou část roku 2015 v souladu
s podmínkami přijatelnosti vodohospodářských projektů OPŽP.
 v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění, pověřuje radu města schválením rozpočtových opatření v roce 2014 s
podmínkou, že nebude změněno saldo příjmů a výdajů rozpočtu města a ukládá vedoucí
OSMIS přípravu rozpočtových opatření tak, aby byla radě města předložena ke schválení
nejpozději 31.12.2014.

