MĚSTO RASPENAVA
USNESENÍ
ze 4. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 28. 8. 2013 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.:
1/04/13
ZM schvaluje prodej části pozemku (cca 375 m2) p. č. 636, ostatní plocha, o výměře 985 m2
a prodej pozemku p. č. 631, zahrada, o výměře 634 m2, žadateli za cenu smluvní, stanovenou
podle platného oceňovacího předpisu a za podmínek stanovených Zásadami o převodech
a nájmech pozemků.
2/04/13
ZM neschvaluje prodej pozemku p. č. 2289/1, zahrada 142 m2 jedinému zájemci.
3/04/13
ZM schvaluje prodej pozemku p. č. 225, trvalý travní porost o výměře 3 458 m2 žadateli
směnou za pozemek p. č. 1190/19, trvalý travní porost o výměře 5 261 m2.
4/04/13
ZM schvaluje podmínky rozhodnutí MMR ČR o poskytnutí dotace (změny) na rekonstrukci
komunikací poškozených povodní v r. 2010 - priorita č. 3, č. 5 – č. 13, včetně Pokynů
k nastavení rozpočtových limitů, a pověřuje starostu jejich podpisem.
5/04/13
ZM schvaluje návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené se spol. Valbek, s. r. o., Liberec
na vyhotovení projektové dokumentace opravy komunikací poškozených povodní v r. 2010
a pověřuje starostu jeho podpisem.
6/03/13
ZM schvaluje úpravu rozpočtu, dle usnesení rady č. 112/13/11, č. 116/13/11, č. 128/13/12,
č. 139/13/13 a č. 155/13/15, a to ponížení příjmů o 3,351.001,- Kč, ponížení výdajů
o 12,316.454,- Kč a ponížení financování o 8,965.453,- Kč.
7/04/13
ZM schvaluje poskytnutí půjčky z MBF žadatelce, která byla při schvalování v orgánech obce
opomenuta, a to v rámci poskytnutí půjček z Městského fondu pro bydlení v r. 2013.
8/04/13
ZM schvaluje uzavření mandátní smlouvy na organizaci a administraci výběrového řízení na
dodavatele zametacího stroje se společností Blue Fort s. r. o., Praha, a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Pavel Lžičař
starosta

Jaromír Hanzl
místostarosta
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