MĚSTO

RASPENAVA

USNESENÍ
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 10. 11. 2021 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.:
1/04/21
ZM bere na vědomí přijatá rozpočtová opatření č. 8-11/2021.
2/04/21
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství.
3/04/21
ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového
hospodářství.
4/04/21
ZM schvaluje prodloužení zapojení obce do projektu "Komunitní plánování 2022-2023
v Mikroregionu Frýdlantsko".
5/04/21
Zastupitelstvo města schvaluje přebytkový rozpočet města pro rok 2022 takto:
a) Celkové příjmy rozpočtu (tř. 1 až 4) ve výši 70,441.000,- Kč, Financování (tř. 8)
– 4,260.730,- Kč, Celkové zdroje ve výši 66,180.270,- Kč, Běžné výdaje (tř. 5) ve výši
59, 590.270,- Kč v tom příspěvek PO ZŠ a MŠ Raspenava ve výši 4,950.000,- Kč,
Kapitálové výdaje (tř. 6) ve výši 6,590.000,- Kč, Celkové výdaje rozpočtu ve výši
66,180.270,- Kč.
b) Závazné ukazatele rozpočtu v odvětvovém třídění rozpočtové skladby dle specifikace
v tabulkové části návrhu rozpočtu na rok 2022. Schválený rozpočet na rok 2022
je k usnesení připojen jako jeho příloha.
6/04/21
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 1,000.000,- Kč, navýšení
závazných ukazatelů v rámci třídy 2 (nedaňové příjmy) a třídy 3 (kapitálové příjmy), a jejich
zapojení do výdajů do výše 1,000.000,- Kč, 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.
7/04/21
Zastupitelstvo města schvaluje předložený střednědobý výhled rozpočtu města na roky
2023-2025.
8/04/21
ZM schvaluje Statut sociálního fondu města Raspenavy.
9/04/21
ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za splnění mimořádných, a zvláště významných
úkolů města v roce 2021 ve výši dvou měsíčních odměn starostovi města.
10/04/21
ZM schvaluje poskytnutí mimořádné odměny za splnění mimořádných, a zvláště významných
úkolů města v roce 2021 ve výši dvou měsíčních odměn místostarostovi města.
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