MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 32. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 23. května 2018 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 288/2018/ZM – 295/2018/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 288/2018/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 14. 5. 2018.
XXX
usnesení č. 289/2018/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej pozemku p. č. 157 v k. ú. Brenná
– Meandry Ploučnice, z. s., Nádražní 18, Mimoň, IČ 22671374
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje prodej pozemku p. č. 157 trvalý travní porost o
výměře 2215 m2 v k. ú. Brenná spolku Meandry Ploučnice, z. s., Nádražní 18, Mimoň, IČ
22671374 za cenu 30 Kč/m2, tj. celková cena 66.450 Kč.
Bod B)
Odkoupení pozemku p. č. 174/3 v k. ú. Starý Šidlov
- p. R. S., Sídliště Za Chlumem, Bílina – Teplické Předměstí
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje odkoupení pozemku p. č. 174/3 travní porost o výměře 127 m2 v k. ú. Starý
Šidlov, dle geometrického plánu č. 252-20/2018, včetně věcného břemene pro ČEZ
Distribuce, a. s., zapsaného dle smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-124003671/VB/20, od p. R. S., Sídliště Za Chlumem, Bílina – Teplické Předměstí, za cenu
80,- Kč/m2, tj. celkem 10.160,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
XXX
usnesení č. 290/2018/ZM
Zápisy ze schůzí finančního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 64. schůze finančního výboru konané
dne 26. 4. 2018 a zápis z 65. schůze finančního výboru konané dne 14. 5. 2018.
XXX
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usnesení č. 291/2018/ZM
Rozpočtové opatření č. 6/2018
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2018 na straně příjmů ve
výši 40.000 Kč a na straně výdajů ve výši 40.000 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 292/2018/ZM
Veřejné zakázky
Bod A)
Veřejná zakázka malého rozsahu – „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě
Zákupy“
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje spolufinancování akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy“ v
souladu s podmínkami dotačního programu EFEKT 2018 s tím, že spoluúčast města
Zákupy je kryta z vlastních finančních prostředků města Zákupy,
b) schvaluje doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu - „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy“ a
přidělení této zakázky společnosti – ECO LED SOL, s. r. o., Karlovarská 1104/14, Praha 6,
IČ 29146411 a uzavření smlouvy o dílo za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci
v celkové částce 1 047 378,40 Kč bez DPH.
Bod B)
Podlimitní veřejná zakázka – „Snížení energetické náročnosti bytových domů v
Zákupech“
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje doporučení komise pro hodnocení a posouzení
nabídek na plnění podlimitní veřejné zakázky - „Snížení energetické náročnosti bytových
domů v Zákupech“ a přidělení této zakázky společnosti – OMLUX, spol. s r. o., se sídlem Pod
Vysílačem 422/31, Ostrava-Lhotka, IČ 61944840 a uzavření smluv o dílo za podmínek
stanovených v zadávací dokumentaci v celkové částce 69 880 053,39 Kč bez DPH.
Bod C)
Veřejná zakázka malého rozsahu – „Snížení energetické náročnosti bytových domů
v Zákupech – Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP)“
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje doporučení komise pro hodnocení a posouzení
nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu - „Snížení energetické náročnosti
bytových domů v Zákupech – Technický dozor stavebníka (TDS) a koordinátor bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci (BOZP)“ a přidělení této zakázky společnosti – 3L STUDIO s.r.o.,
Jiřího z Poděbrad 1435, Česká Lípa, IČ 25462644 a uzavření příkazních smluv na plnění
veřejné zakázky za podmínek stanovených ve výzvě k podání nabídky v celkové částce
1.190.000,- Kč bez DPH.
XXX
usnesení č. 293/2018/ZM
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2018
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Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost v oblasti sportu na rok 2018 ve výši
385.000 Kč pro TJ Zákupy z. s., Borská 5, Zákupy, IČ 48282766,
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-48/2018 s TJ Zákupy z. s., Borská 5,
Zákupy, IČ 48282766 v předloženém znění,
c) schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost v oblasti sportu na rok 2018 ve výši
37.000 Kč pro Bc. Kateřinu Mackovčinovou, Podlesí 311, Zákupy, IČ 03611698,
d) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-49/2018 s Bc. Kateřinou
Mackovčinovou, Podlesí 311, Zákupy, IČ 03611698 v předloženém znění,
e) schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost v oblasti sportu na rok 2018 ve výši
78.000 Kč pro FC Kamenice z. s., Kamenice 18, Zákupy, IČ 49864106,
f) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-50/2018 s FC Kamenice z. s., Kamenice
18, Zákupy, IČ 49864106 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 294/2018/ZM
Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Zákupy pro volební období 2018 - 2022
Zastupitelstvo města Zákupy stanovuje, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů Zastupitelstva města Zákupy pro
volební období 2018 – 2022, a to 15 členů.
XXX
usnesení č. 295/2018/ZM
Osadní výbor Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 29. a 30. schůze konané dne 22. 4. 2018 a 4. 5. 2018.
XXX
V Zákupech dne 28. května 2018

Ing. Radek Lípa
starosta města

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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