MĚSTO ŽANDOV

Usnesení
z 20. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 15.11.2021
od 18. hodin na sále Městského úřadu v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. S c h v a l u j e
a) Ověřovatele zápisu.
b) Program zasedání dle předloženého návrhu.
c) Přehled čerpání rozpočtu města za 1.- 9./2021
d) Rozpočtové opatření č. 4/2021.
e) Schodkový rozpočet města na rok 2022
ve výši příjmy = 33.685.000,- Kč, výdaje = 62.002.000,- Kč
s tím, že záporné saldo hospodaření pro rok 2022 ve výši 28.317.000,- Kč
bude kryto výsledkem hospodaření předchozích let.
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 2022 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 2022. 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.
f) Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2023-2027.
g) Záměr prodeje pozemku p.č. 285 v k.ú. Heřmanice u Žandova pro stavbu RD za
minimální kupní cenu 200,- Kč/1 m2 + 21% DPH formou obálkové metody.
h) Prodej pozemku p.č. 311/2 v k.ú. Velká Javorská pro stavbu RD za kupní cenu 200,Kč/1 m2 + 21% DPH.
i) Dar a darovací smlouvu pro ČRS MO Žandov ve výši 25.000,- Kč.
j) Dar a darovací smlouvu pro Pěvecký sbor Českolipský Evergreen ve výši 10.000,- Kč.
k) Pověřuje starostu města ke schválení rozpočtového opatření do konce roku 2021
z důvodu, že se TZM nesejde do 31.12.2021 pouze v případě přijetí a případné
realizace výdajů účelově poskytnutých transferů (dotací).
2. B e r e n a v ě d o m í
a) Zprávu z jednání rady města.
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