MĚSTO

RASPENAVA

USNESENÍ
z 1. veřejného zasedání zastupitelstva města, konaného dne 26. 1. 2011
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.:
1/01/11
schvaluje provedená rozpočtová opatření (usnesení rady města č. 258/10/25 a č. 265/10/27).
2/01/11
schvaluje prodej pozemku p. č. 239/1 jediné žadatelce za cenu smluvní, stanovenou dle
platného oceňovacího předpisu a za podmínek stanovených Zásadami o převodech
a nájmech pozemků.
3/01/11
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 2011. Žádosti je možné podávat ve lhůtě od 1. 2. 2011 do
7. 3. 2011 do 17.00 hodiny, do podatelny MěÚ.
4/01/11
schvaluje podmínky Smlouvy o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého
kraje pro rok 2011 a pověřuje starostu jejím podpisem.
5/01/11
schvaluje měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva města ve výši 513,- Kč, členům
rady města ve výši 1.235,- Kč, předsedům výborů ve výši 1.064,- Kč a členům výborů, kteří
jsou členy zastupitelstva, ve výši 836,- Kč. Odměny podle tohoto usnesení se poprvé
poskytnou za měsíc leden 2011.
6/01/11
schvaluje vyplacení příspěvku oběma uvedeným žadatelům v celkové výši 60.000,- Kč,
z finančních darů poskytnutých na odstranění povodňových škod.
7/01/11
Zastupitelstvo města Raspenava příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 20 a § 43 odst. 4 a § 54
odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává 2.
změnu ÚPO Raspenava formou opatření obecné povahy tak jak byl návrh na vydání
zastupitelstvu k vydání předložen.
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8/01/11
schvaluje záměr na výstavbu nové, zděné MŠ, výstavbu 11 lávek, opravu 3 mostů a opravu
povodní poškozených místních komunikací, včetně odvodnění, za pomoci finančních
prostředků z MMR a ministerstva financí.

Pavel Lžičař
starosta

Jaromír Hanzl
místostarosta
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