Usnesení ze ZM Chrastava dne 1. února 2010
Datum konání: 1. 2. 2010

2010/01/I
ZM schválilo
ověřovatele zápisu: pana Petra Rozmajzla a Mgr. Václava Severu

2010/01/II
ZM schválilo
program zasedání:
1. Informace, diskuse s občany
2. Majetkoprávní úkony
3. Rozpočet 2010
4. Obecně závazné vyhlášky
5. Různé

K bodu č. 2 2010/01/III
ZM schválilo
1. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 324/1 (nebo její část) o výměře 122 m2 - zahrada v k.ú. Dolní Chrastava
(příjezdová komunikace do areálu)
2. záměr prodat pozemkovou parcelu č. 324/2 (nebo její část) o výměře 257 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v
k.ú. Dolní Chrastava (příjezdová komunikace do areálu)
Předložil ORM-Ml.

K bodu č. 3 2010/01/IV
ZM schválilo
na základě doporučení RM čj. 2010/02/IV ze dne 25. 1. 2010 návrh 6. změny rozpočtu na r. 2009 (příloha č. 1 k originálu
usnesení)
www.chrastava.com/zm/hfo/2010/01/2009-6-zmena-rozpoctu.xls
Předložil HFO.

2010/01/V
ZM schválilo
na základě doporučení RM čj. 2010/02/V ze dne 25. 1. 2010 návrh rozpočtu a investičního plánu na r. 2010 (příloha č. 2
k originálu usnesení)
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/01/znak-zm.doc
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/01/navrh-rozpoctu-2010.xls
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http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/01/investicni-plan-2010-navrh-rozpoctu.xls
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/01/komentar.xls
Předložil HFO.

2010/01/VI
ZM schválilo
pravidla pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2010 (příloha č. 3 k originálu usnesení)
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/01/socialnifond2010.doc
Předložil HFO.

2010/01/VII
ZM schválilo
v souladu s § 85, písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o poskytnutí půjčky
paní Ireně Feriové, nar.12. 7. 1964 bytem Rynoltická 115, Liberec – Machnín (příloha č. 4 k originálu usnesení)
http://www.chrastava.com/zm/hfo/2010/01/smlouva-puj-feriova.pdf
Předložil HFO.

2010/01/VIII
ZM stanovilo
v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
pravomoc radě města provádět rozpočtová opatření v rámci schváleného rozpočtu
Předložil HFO.

K bodu č. 4 2010/01/IX
ZM vydalo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010, o ochraně zdraví před vznikem a šířením infekčních onemocnění provedením
speciální ochranné deratizace a dezinsekce (příloha 5 k originálu usnesení )
http:// .chrastava.com/zm/st/2010/01/1_2010.doc
Předložil ST.

2010/01/X
ZM vydalo
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Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2010, o místním poplatku z ubytovací kapacity (příloha č. 6 k originálu usnesení)
http://www.chrastava.com/zm/st/2010/01/2_2010.doc
Předložil ST.

K bodu č. 5 2010/01/XI
ZM vzalo na vědomí
stanovisko MVČR (přílohy č. 7a a 7b k originálu usnesení)
a) http://www.chrastava.com/zm/st/2010/01/vyzva_5_2009.pdf a
b) http://www.chrastava.com/zm/st/2010/01/vyzva_5_2009_priloha.pdf
ve věci obecně závazné vyhlášky č. 5/2009 (příloha č. 7 c k originálu usnesení)
c) http://www.chrastava.cz/2009/vyhl-5-09.jpg
o stanovení míst na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály s tím, že nadále trvá na znění
této OZV ve schváleném znění.
Předložil ST.

2010/01/XII
ZM vzalo na vědomí
informaci tajemníka městského úřadu:
rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce patří podle ustanovení § 102 odst.2 písm. m) zákona
č.128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích) mezi vyhrazené pravomoci rady obce.
Podle ustanovení § 84 odst. 4 zákona o obcích „Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné
působnosti obce mimo pravomoci vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.“ Z uvedených důvodů nelze o případné
žádosti společnosti NYKUMA s.r.o, o nájem částí majetku města (ani o jiných návrzích nájemních smluv) rozhodovat v
zastupitelstvu města.
Předložil TAJ.

2010/01/XIII
ZM zvolilo
paní Editu Kopalovou, paní Miladu Sedlákovou, paní Lenku Zíkovou, Mgr. Doris Žákovou a pana Zdeňka Kirschlägera,
přísedícími Okresního soudu v Liberci pro funkční období 2010 – 2014 (příloha č. 8 k originálu usnesení)
http://www.chrastava.com/zm/taj/2010/01/soud-prisedici.jpg
Předložil TAJ.

2010/01/XIV
ZM schválilo
dodatek č. 3 KA1000409 k úvěrové smlouvě – kontokorentnímu úvěru KA0809124 – ze dne 10. prosince 2008 (příloha
č. 9 k originálu usnesení)
Předložil HFO.
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2010/01/XV
ZM schválilo
podání nabídky ohledně pozemku par. č. 316/16 o výměře 1449 m2 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha v
k.ú. Chrastava I (okolo "kulturáku") ve výši 40 000,- Kč (http://www.chrastava.com/zm/st/2010/01/drazebni-vyhl.pdf )
Předložil ST.

2010/01/XVI
ZM uložilo
a) starostovi města zaslat všem čl. ZM a kontrolnímu výboru žádost starosty města o stanovisko a odpověď z MV odboru kontroly veřejné správy čj. MV 73468 - 17/ODK - 2009, kterou si vyžádal starosta k přijatým OZV č. 7/2009 a
8/2009 včetně právních rozborů
b) kontrolnímu výboru na nejbližším jednání projednat odpověď včetně právních rozborů OZV č. 7/2009 a č. 8/2009
Předložil MST.

Ing. Michael Canov, starosta

Miloslav Pilař, místostarosta
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