MĚSTO

RASPENAVA

USNESENÍ
z 1. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 27. 2. 2019 v zasedací místnosti
městského úřadu v Raspenavě
Městské zastupitelstvo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, po projednání předložených dokumentů a zpráv, přijalo následující usnesení č.:
1/01/19
ZM bere na vědomí přijatá rozpočtová opatření č. 16/2018 a č. 1/2019.
2/01/19
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášky č. 1/2019, o nočním klidu.
3/01/19
ZM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. 2019003 se spolkem Jiskra Raspenava z. s.,
o poskytnutí dotace z rozpočtu města ve stanovené výši.
4/01/19
ZM schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši jednonásobku zákonem stanovené měsíční
odměny starostovi města za to, že při plnění úkolů města významně přispívá k rozvoji
Raspenavy, jeho prezentaci a propagaci a dále v roce 2018 zajistil a osobně se podílel
na přípravě a realizaci investičních i neinvestičních akcí a řešením problémů vzniklých
v průběhu realizace, na organizaci a průběhu pravidelných setkávání s jubilanty, na přípravě
a realizaci vydání „Kalendáře 2019“ a publikace „Raspenava v obrazech“, které slouží
k propagaci města, na přípravě a organizaci kulturních akce „Hudební festival“ a akce
ke Stému výročí vzniku Československa („Strom svobody“), na propagaci a hájení zájmů města
v DSO Frýdlantsko, dále ve Frýdlantské vodárenské a.s., Frýdlant, a na informovanosti občanů
o dění ve městě prostřednictvím „Raspenavského zpravodaje“.
5/01/19
ZM schvaluje vyplacení mimořádné odměny ve výši jednonásobku zákonem stanovené měsíční
odměny místostarostovi města za to, že při plnění úkolů města významně přispívá k rozvoji
Raspenavy, jeho prezentaci a propagaci, za osobní podporu kulturní aktivity města a kulturní
aktivity v součinnosti mezi městy Raspenava, Gryfow Slaski a Bischofswerda, za aktivní
spolupráci s Euroregionem Liberec a za to, že se v roce 2018 osobně podílel na přípravě
a realizaci akcí: „Čarodějnice“, „Hudební festival“, „Smědavský pohár“, „Pohár starosty
města“, „Rozsvícení vánočního stromu“, „Dětský den“ a „Hrátky s dlátky“.
6/01/19
ZM vzalo na vědomí zprávu JSDH za rok 2018.
7/01/19
ZM schvaluje udělení čestného občanství paní Haně Kličkové při příležitosti jejího
významného životního jubilea, za zásluhy o město a za dlouhodobou a obětavou práci
v zastupitelstvu města.
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8/01/19
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 takto: navýšení výdajů o 198.000,- Kč a zvýšení
financování o 198.000,- Kč.

Pavel Lžičař
starosta

Jaromír Hanzl
místostarosta
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