MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 9. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 11.11. 2019
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) Ověřovatele zápisu a návrh programu jednání doplněný o bod:
Zpráva ředitelky ZUŠ Žandov.
b) Přehled čerpání rozpočtu města za 1.- 9./2019.
c) Rozpočtové opatření č. 4/2019.
d) Dodavatele stavby „Žandov – kanalizační stoka ke koupališti“ firmu
ZEMPRA DC s.r.o., Děčín XXXII-Boletice nad Labem a pověřuje starostu
k uzavření smlouvy a jejím podpisem.
e) Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje
na rok 2020 a pověřuje starostu jejím podpisem.
f) Schodkový rozpočet na rok 2020 ve výši příjmy = 31.727.000,- Kč, výdaje =
41.112.500,- Kč s tím, že záporné saldo hospodaření pro rok 2020 ve výši
9.385.500,- Kč bude kryto výsledkem hospodaření předchozích let. ZM
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 2020 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 2020. 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.
g) Odprodej části p.p.č. 732/1 v k.ú. Žandov u České Lípy za cenu 45,- Kč/m2
s geometr. oddělením pozemku na náklady žadatele.
h) Odprodej části p.p.č. 9/1 v k.ú. Heřmanice u Žandova za cenu 35,- Kč/m2
s geometr. oddělením pozemku na náklady žadatele.
i) Odprodej p.p.č.196 a části p.p.č. 193 v k.ú. Heřmanice u Žandova za cenu
150,- Kč/m2 s geometr. oddělením pozemku na náklady žadatele.
j) Odprodej p.p.č. 301 a 302 v k.ú. Heřmanice u Žandova a p.p.č. 446,447, 448,
449, 450 a 451 v k.ú. Valteřice u Žandova za cenu 50,- Kč/m2.
k) Odprodej části p.p.č. 60/1 v k.ú. Valteřice u Žandova za cenu 40,- Kč/m2
s geometr. oddělením pozemku na náklady žadatele.
l) Smlouvu o zřízení věcného břemene s GasNet s.r.o. na p.p.č. 233/1 v k.ú.
Žandov u České Lípy – uložení plynovodní přípojky.

m) Finanční dar včetně darovací smlouvy ve výši 20.000,- Kč pro ČRS MO
Žandov na činnost kroužku dětí a mládeže na rok 2020.
n) Finanční dar včetně darovací smlouvy ve výši 7.000,- Kč pro Pěvecký sbor
Českolipský Evergreen, z.s.
o) Finanční dar včetně darovací smlouvy ve výši 11.750,- Kč pro Centrum
LIRA, z.ú.
p) Smlouvu o možnosti provést stavbu na cizím pozemku mezi Městem Žandov
a Krajskou správou silnic Libereckého kraje pro stavbu “Silnice II/263
Valteřice – Horní Police, rekonstrukce silnice“ a pověřuje starostu jejím
podpisem.
2. B e r e n a v ě d o m í
a)
b)
c)
d)

Zprávu z jednání rady města.
Zprávu z jednání finančního výboru.
Zprávu ředitelky ZUŠ Žandov.
Využití nemovitostí čp. 133 a čp. 136 v Žandově.

3. N e s c h v a l u j e
a) Doplnění programu o body:
1. Částečná revokace usnesení 1f) z 1.ZM z 17.12.2018.
2. Projektová dokumentace na chodník k fotbalovému hřišti.
b) Odprodej p.p.č. 453/3 v k.ú. Žandov u České Lípy.
c) Odprodej části p.p.č. 189 v k.ú. Valteřice u Žandova.
d) Odprodej 2. části p.p.č. 60/1 v k.ú. Valteřice u Žandova.
e) Odprodej p.p.č. 123/1 a 132/2 v k.ú. Radeč u Horní Police.
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