MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 2. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 17.12. 2018
od 18. hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. S c h v a l u j e
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)
j)
k)

Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a návrh programu jednání.
Rozpočtové opatření č.7/2018.
Rozpočtové opatření č. 8/2018
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2023.
Čerpání rozpočtu města za 1.-9./2018.
Schodkový rozpočet na r. 2019 ve výši příjmy = 44.294.200,- Kč, výdaje =
59.559.200,- Kč s tím, že záporné saldo hospodaření pro rok 2019 ve výši
15.265.000,- Kč bude kryto: 22.000.000,- Kč - krátkodobými půjčenými
prostředky, z financování bude uhrazeno: - daň z přidané hodnoty – přenesená
daňová povinnost za 4.Q.2018 ve výši 2.335.000,- Kč - splátka úvěru ve výši
4.400.000,- Kč. Zastupitelstvo města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu dle
tab. č. 1 v tabulkové části materiálu „Návrh rozpočtu“. Zastupitelstvo města
schvaluje dle svých kompetencí vyhrazeným zákonem o obcích poskytnutí
dotací, peněžitých a věcných darů dle návrhu rozpočtu na rok 2019 v té výši a
těm fyzickým a právnickým osobám jaké jsou uvedené v tabulkové části
tohoto materiálu.
Veškeré transfery jsou určeny k použití do konce rozpočtového roku, pokud
není nebo nebude v průběhu běžného rozpočtového roku usnesením
zastupitelstva stanoveno jinak. Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části
rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými orgány obce)
překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových výdajů dle
jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 2019. V rámci paragrafů se
změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn
mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle
vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.
Finanční dar ve výši 20.000,- Kč pro NsP Česká Lípa na projekt:
„GYN-POR-NOV“.
Finanční dar ve výši 15.000,- Kč pro Český svaz včelařů MO Žandov.
Finanční příspěvek ve výši 230.000,- Kč veřejnoprávní smlouvou na provozní
náklady v roce 2019 SK Spartaku Žandov z.s.
Peněžité dary aktivním občanům za rok 2018.
Navýšení hodnoty dárkového balíčku pro seniory na 500,- Kč.

2. B e r e n a v ě d o m í
a) Zprávu z jednání rady města.

b) Informaci o jednáních s firmou Hoerbiger a.s. ohledně odkoupení servisní haly.
c) Informaci o Příloze k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků od 1.1.2019.
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