MĚSTO

RASPENAVA

USNESENÍ
z 2. veřejného zasedání zastupitelstva města, konaného dne 14. 4. 2010
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.:
1/02/10
schvaluje úpravu rozpočtu, a to navýšení výdajů na § 1036 o 70 tis. Kč, bez DPH, které budou
hrazeny ze zůstatku finančních prostředků minulých let a rozdíl ve výši 30 tis. Kč, bez DPH,
zahrnout do návrhu rozpočtu na rok 2011.
2/02/10
schvaluje úpravu rozpočtu v příjmech i ve výdajích o částku 512.937,- Kč.
3/02/10
schvaluje prodej pozemku parcelní č. 1024/4 – trvalý travní porost o výměře 1.409 m2,
Pavlíně a Daliboru Hájkovým.
4/02/10
ruší usnesení č. 6/06/09
5/02/10
schvaluje uzavření zástavní smlouvy k nemovitosti č. p. 539, ul. Frýdlantská, včetně pozemku
parcelní č. 514/1 – zastavěná plocha o výměře 1.443m2, s Hypoteční bankou, a. s., Praha
a dlužníkem Romanem Augstenem, a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
6/02/10
schvaluje pořízení nového územního plánu města a stanovuje lhůtu 30. 9. 2010
pro předkládání návrhů.
7/02/10
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 2010. Žádosti je možné podávat ve lhůtě od 19. 4. 2010
do 31. 5. 2010 do 17,00 hodin, do podatelny MÚ.
8/02/10
schvaluje záměr na zpracování projektové dokumentace přechodů pro chodce v lokalitách
„U lékárny“ a „U koloniálu Šubrt“, v úrovni pro stavební řízení.
9/02/10
schvaluje udělení medaile Za zásluhy pro město panu Vladislavu Koberovi, za dlouholetou
a příkladnou práci s mládeží.
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10/02/10
bere na vědomí zprávu kontrolní skupiny, o dílčí kontrole hospodaření příspěvkové
organizace Služby města – Hospodaření v lese a s dřevní hmotou za období 2005 až 2009
na vědomí s tím, že návrhy na opatření byly MÚ již realizovány.
11/02/10
schvaluje odměnu pro členy kontrolní skupiny, která kontrolovala hospodaření PO Služby
města ve výši pan Hojný 2.000,--, pan Prokop 1.000,-- a paní Kličková 1.000,-- Kč.

..........................................................
Pavel Lžičař, starosta

................................................................
Ing. Jiří Štibřík, místostarosta
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