USNESENÍ
ze 6. veřejného zasedání zastupitelstva města, konaného dne 29. 11. 2010 v sále České
besedy 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.:
1/06/10
bere na vědomí rozpočtová opatření schválené radou od 1. 1. 2010 do 31. 10. 2010, a to
usnesení číslo: 37/10/04, 65/10/06, 90,91/10/08, 114/10/10, 126/10/11, 148,149/10/13, 157,
162/10/14, 175/10/18, 201/10/21, a to navýšení příjmů o Kč 15,658.853,--, navýšení výdajů o
Kč 15,688.053,-- a navýšení financování o Kč 29.200,--.
2/06/10
pověřuje radu města v období mezi jednáním zastupitelstva prováděním rozpočtových úprav
závazných ukazatelů s podmínkou následného projednání na zastupitelstvu města, s tím, že
rozpočtová opatření učiněná v závěru roku budou projednána v termínu před odesláním
uzávěrky.
3/06/10
schvaluje rozpočtové provizorium od 1. 1. 2011 do doby schválení rozpočtu na rok 2011, a to ve
výši schváleného rozpočtu pro letošní rok.
4/06/10
schvaluje prodej pozemku p. č. 1025/2 – trvalý travní porost o výměře 1506 m 2 jedinému
žadateli za cenu smluvní, stanovenou dle platného oceňovacího předpisu a za podmínek
stanovených Zásadami o převodech a nájmech pozemků.
5/06/10
nesouhlasí s tím, aby RDG, na který Město Raspenava přispělo částkou 115.600,- Kč byl
převeden na Nemocnici Frýdlant, s. r. o.
6/06/10
schvaluje vydání vyhlášky č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj
nebo jiné technické zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.
7/06/10
schvaluje vydání vyhlášky č. 2/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území
města Raspenavy.
8/06/10
schvaluje vydání vyhlášky č. 3/2010 o místním poplatku ze psů.

9/06/10
schvaluje poskytování odměn členům FV a KV zastupitelstva Města Raspenavy, kteří nejsou
zastupiteli ve výši do 3.600,-- Kč/rok pro každého člena.
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10/06/10
schvaluje záměr na nákup terénního vozidla s vybavením pro JSDH, přijmout příspěvek ze
strukturálního fondu ERDF a pověřuje starostu podpisem smlouvy s Euroregionem Nisa.
11/06/10
schvaluje nepoužití příspěvku 7,4 mil Kč na dodávku náhradního ubytování a jeho vrácení
MMR.
12/06/10
schvaluje nákup traktoru formou leasingu nebo obchodního úvěru do výše 1,5 mil. Kč včetně
DPH.

………………………………….
Pavel Lžičař, starosta

………………………………………...
Jaromír Hanzl, místostarosta
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