MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 34. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 29. srpna 2018 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 310/2018/ZM – 314/2018/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 310/2018/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 21. 8. 2018.
XXX
usnesení č. 311/2018/ZM
Pozemky
Bod A)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej částí pozemků p. č. 151/14 a p. č.
121/5 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na koupi pozemku p. č.151/13 a části p. č.
495/9 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
- p. P. B., Veselí nad Ploučnicí, Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemků
p. č. 151/14 lesní pozemek o výměře cca 450 m2 a pozemku p. č. 121/5 lesní pozemek o
výměře cca 450 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, dle zákresu, p. P. B., Veselí nad Ploučnicí,
Zákupy, za cenu 30,- Kč/m2, v předloženém znění,
b) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se odkoupení pozemku p.
č. 151/13 lesní pozemek o výměře 497 m2 a části pozemku p. č. 495/9 lesní pozemek o
výměře cca 403 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, dle zákresu, od p. P. B., Veselí, Zákupy,
za cenu 30,- Kč/m2, v předloženém znění,
c) pověřuje starostu města podpisem smluv.
Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 361/6 k. ú. Brenná
- p. M. P., Brenná, Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 361/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 120 m 2 v k. ú.
Brenná, dle geometrického plánu č. 241-2/2018, p. M. P., Brenná 99, Zákupy, za cenu
120,- Kč/m2, tj. celkem 14.400,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
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Bod C)
Prodej pozemku p. č. 56 v k. ú. Božíkov
- pí L. L., Božíkov, Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 56 trvalý travní porost o výměře 241 m2 v k. ú. Božíkov, pí
L. L., Božíkov, Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 28.920,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod D)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej částí pozemku p. č. 54 v k. ú.
Zákupy - p. A. D., Nádražní, Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 54 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 13 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu,
p. A. D., Nádražní, Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Bod E)
Změna vlastníků pozemků v k. ú. Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí změnu vlastníků pozemků p. č. 1595/12 zahrada o výměře 326 m2 a p. p.
č. 1595/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zákupy z p. J. K., bytem
Školní, Zákupy na pí M. J., bytem Družstevní, Zákupy,
b) trvá na svém usnesení č. 162/2012 Bod B) 2) ze dne 15. 8. 2012 týkající se sjednání
věcného předkupního práva k pozemkům p. č. 1595/12 a p. č. 1595/3 v k. ú. Zákupy ve
prospěch města Zákupy za cenu 60,- Kč/m2.
XXX
usnesení č. 312/2018/ZM
Rozpočtové opatření č. 12/2018
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018 na straně příjmů ve
výši 3.963.000 Kč, na straně výdajů ve výši 6.463.000 Kč a financování 2.500.000 Kč
v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 313/2018/ZM
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace
a vytápění, město Zákupy“
- M. D., Vinohrádky, 798 03 Plumlov, IČ 18513841
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů teplé vody,
cirkulace a vytápění, město Zákupy“ s M. D., se sídlem Vinohrádky, Plumlov, IČ
18513841 dle předloženého materiálu,
b) pověřuje starostu města podpisem dodatku.
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XXX
usnesení č. 314/2018/ZM
Zápisy z jednání osadních výborů
Bod A)
Osadní výbor Kamenice
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 12. schůze Osadního výboru Kamenice
ze dne 15. 6. 2018.
Bod B)
Osadní výbor Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 32. schůze konané dne 29. 7. 2018.
XXX
V Zákupech dne 5. září 2018

Ing. Radek Lípa
starosta města

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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