MĚSTO

RASPENAVA

USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 18. 12. 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.:
1/05/19
ZM schvaluje koupi pozemku p. č. 1858/3, zahrada o výměře 102 m2, za cenu smluvní,
stanovenou podle Pravidel pro prodej pozemků (dle znaleckého odhadu) s tím, že kupující
uhradí náklady na pořízení znaleckého odhadu, GP, návrhu na vklad a uhradí daň z prodeje.
2/05/19
ZM schvaluje prodej části (2300 m2) pozemku p. č. 201, trvalý travní porost o výměře 4393 m2,
žadateli za cenu smluvní, stanovenou podle Pravidel pro prodej pozemků (dle znaleckého
odhadu) s tím, že kupující uhradí náklady na pořízení znaleckého odhadu, GP, návrhu na vklad
a uhradí daň z prodeje.
3/05/19
ZM schvaluje prodej části (258 m2) pozemku p. č. 156/2, ostatní plocha o výměře 268 m2,
žadateli za cenu smluvní, stanovenou podle Pravidel pro prodej pozemků (dle znaleckého
odhadu) s tím, že kupující uhradí náklady na pořízení znaleckého odhadu, GP, návrhu na vklad
a uhradí daň z prodeje.
4/05/19
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 214, ostatní plocha o výměře 1903 m2, žadateli za cenu
smluvní, stanovenou podle Pravidel pro prodej pozemků (dle znaleckého odhadu) s tím, že
kupující uhradí náklady na pořízení znaleckého odhadu, GP, návrhu na vklad a uhradí daň
z prodeje.
5/05/19
ZM schvaluje prodej části (cca 112 m2) pozemku p. č. 2238/2, ostatní plocha o výměře
1672 m2, žadateli za cenu smluvní, stanovenou podle Pravidel pro prodej pozemků (dle
znaleckého odhadu) s tím, že kupující uhradí náklady na pořízení znaleckého odhadu, GP,
návrhu na vklad a uhradí daň z prodeje.
6/05/19
ZM schvaluje prodej části (10 m2) pozemku p. č. 156/2, zahrada o výměře 268 m2, jedinému
žadateli za cenu smluvní v souladu s Pravidly pro prodej pozemků (dle znaleckého odhadu)
s tím, že kupující uhradí náklady na pořízení znaleckého odhadu, GP, návrhu na vklad a uhradí
daň z prodeje.
7/05/19
ZM bere na vědomí přijatá rozpočtová opatření č. 13/2019 až č. 16/2019.
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8/05/19
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2019 a to: navýšení příjmů o 141.220,- Kč a navýšení
výdajů o 141.220,- Kč.
9/05/19
ZM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK
č.: OLP/3107/2019 na období od 1/2020 do 12/2023 s Libereckým krajem a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
10/05/19
ZM schvaluje rozpočet města pro rok 2020 v tzv. závazných ukazatelích takto: Celkové příjmy
rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 65,581.630,- Kč, financování (tř. 8) ve výši 4,119.014,- Kč, celkové
zdroje
ve
výši
69,700.644,Kč,
běžné
výdaje
(tř.
5)
ve
výši
61,905.644,- Kč, v tom příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava ve výši 4,561.944,- Kč, Kapitálové
výdaje (tř. 6) ve výši 7,795.000,- Kč a celkové výdaje rozpočtu ve výši 69,700.644,- Kč.
11/05/19
ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle specifikace v tabulkové části „Návrhu rozpočtu
na rok 2020“.
12/05/19
ZM stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění rozpočtových opatření ve smyslu § 16
odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v následujícím
rozsahu: Na příjmové straně rozpočtu k navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 1 ( daňové
příjmy), a jejich zapojení do výdajů do výše Kč 1,000.000,- , navýšení závazných ukazatelů
v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy), a jejich zapojení do výdajů
do výše Kč 1,000.000,-, a navýšení závazných ukazatelů v rámci třídy 4 - přijaté transfery u rozpočtového zapojení účelových dotací (transferů) v případě, že zastupitelstvo schválilo
účast města při podání žádosti o transfer nebo jsou transfery poskytovány na základě právních
předpisů, tyto prostředky rada zapojuje do výdajů; na výdajové straně rozpočtu k navýšení
závazného ukazatele v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva a to tak, že navýšení
závazného ukazatele musí být financováno snížením jiného závazného ukazatele na výdajové
straně rozpočtu (běžné výdaje x kapitálové výdaje), nebo zapojením financování (položka
8115) nebo reálným a odůvodněným zvýšením příjmů; dále k zapojení finančních prostředků
v případě havárií nebo stavu nouze a výdajů k odvrácení možných škod, nezbytně nutných
rozpočtových opatření v závěru rozpočtového roku a k čerpání prostředků, jejichž schválení
je vyhrazeno ZM, ale zastupitelstvo města o nich už věcně rozhodlo s tím, že rozpočtové
opatření bude předloženo na vědomí na nejbližším jednání zastupitelstva.
13/05/19
ZM schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023.
14/05/19
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů.
15/05/19
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
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16/05/19
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
17/05/19
ZM schvaluje zpracování nabídky na pořízení projektové dokumentace pro stavební řízení dle
uvedeného členění.
18/05/19
ZM schvaluje záměr na opravu fasády, včetně opravy klempířských prvků a nátěru střešní
krytiny na objektu č. p. 422 a souhlasí s vyhlášením výběrového řízení ještě v letošním roce.
19/05/19
ZM bere na vědomí zprávu o jednání ve věci převodu provozování splaškové kanalizace města
Frýdlantskou vodárenskou společností, a. s., Frýdlant.
20/05/19
ZM schvaluje poskytování odměn osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon
funkce členů výborů až do výše 3.600.- Kč, pro každého člena za rok s tím, že skutečnou výši
odměny navrhne příslušný předseda výboru, s platností na roky 2019 až 2022.
21/05/19
ZM schvaluje poskytování měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva města ve výši:
člen zastupitelstva 1.805,- Kč, člen zastupitelstva, který je členem rady 7.223,- Kč, člen
zastupitelstva, který je předsedou výboru 3.611,- Kč, člen zastupitelstva, který je členem výboru
3.010,- Kč, člen zastupitelstva, který je členem rady a předsedou výboru 10.834,- Kč, člen
zastupitelstva, který je členem rady a členem výboru 10.233,- Kč. Odměny podle tohoto
usnesení se poprvé poskytnou za měsíc leden 2020.
22/05/19
ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny starostovi ve výši jedné jeho měsíční odměny,
protože v roce 2019 plnil několik významných úkolů.
23/05/19
ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny místostarostovi ve výši jedné jeho měsíční
odměny, protože v roce 2019 plnil několik významných úkolů.

Pavel Lžičař, v. r.
starosta

Jaromír Hanzl, v. r.
místostarosta
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