MĚSTO RASPENAVA
USNESENÍ
z 2. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 20. 3. 2013 v zasedací místnosti
městského úřadu
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.:

1/02/13
ZM schvaluje směnu pozemku p. č. 1508, zbořeniště, o výměře 2.361 m2, vlastnické právo
– město Raspenava, za pozemek p. č. 1190/20, tr. porost, o výměře 4.855 m2.
2/02/13
ZM schvaluje schodkový rozpočet města pro rok 2013 s celkovými příjmy ve výši
246,886.104,- Kč, celkovými výdaji 277,149.134,- Kč a financováním ve výši 30,263.030,Kč.
3/02/13
ZM schvaluje závazné ukazatele rozpočtu.
4/02/13
ZM schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014-2016.
5/02/13
ZM schvaluje úpravu rozpočtu, dle usnesení rady č. 46/13/5, a to navýšení příjmů o 208.900,Kč, navýšení výdajů o 213.900,- Kč a navýšení financování o 5.000,- Kč.
6/02/13
ZM schvaluje v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 14/2006, o vytvoření a použití
účelových prostředků z Městského fondu pro bydlení na území města Raspenavy, vyhlášení
výběrového řízení na poskytnutí půjček v roce 2013. Žádosti je možné podávat ve lhůtě
od 21. 3. 2013 do 6. 5. 2013 do 17.00 hodin, na podatelnu Městského úřadu.
7/02/13
ZM schvaluje případný převod akcií FVS na obce za předpokladu, že zanikne stávající
zájmové sdružení právnických osob držících veškeré akcie FVS, a. s., Frýdlant.
8/02/13
ZM schvaluje bezúplatný převod silnice III/29010, vč. pozemků, od křižovatky se silnicí
II/290 v km 0,000 do křižovatky se silnicí II/290 v km 1,461 (na pozemcích p. č. 125/3, č.
125/2 a č. 125/1 v k. ú. Raspenava), části silnice III/2903, vč. pozemků, od křižovatky se
silnicí II/290 v km 0,000 do hranice k. ú. Raspenava / Frýdlant v km 0,935 (na pozemcích p.
č. 544 a č. 3111/1 v k. ú. Raspenava) a části silnice III/2903, vč. pozemků, od km 0,935 do
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konce silnice III/2903 v křižovatce se silnicí I/13 v km 2, 919 za podmínky, že budou
uvedené části zrekonstruované s novým asfaltobetonovým povrchem a funkčním
odvodněním.
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