MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 6. března 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 193/2013 – 207/2013)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 193/2013
Složení slibu člena zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí, že pan Josef Jirotka, Gagarinova 328, Zákupy
složil v souladu s § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem předepsaný slib.
XXX
usnesení č. 194/2013
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 26. 2. 2013.
XXX
usnesení č. 195/2013
Finanční výbor
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápis z 1. schůze finančního výboru konané 25. 2. 2013
b) schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2013.
XXX
usnesení č. 196/2013
Pozemky
Bod A)
Záměr města prodat část pozemku p. č. 1004 a p. č. 1007 v k. ú. Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 1004 ostatní
plocha o výměře 1200 m2 a pozemku p. č. 1007 vodní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Zákupy.
Bod B)
Prodej pozemku p. č. 611/2 a p. č. 611/3 v k. ú. Zákupy
- p. L. Š., Stvolínky 94
- p. Z. Ž., Zákupy
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Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) prodej pozemku p. č. 611/2 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Zákupy p. L. Š.,
Stvolínky za cenu 120,- Kč/m2, tj. 2.640,- Kč
b) prodej pozemku p. č. 611/3 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Zákupy p. Z. Ž., Zákupy
za cenu 120,- Kč/m2, tj. 2.520,- Kč.
XXX
usnesení č. 197/2013
Opatření obecné povahy č. 1/2013 - Změna č. 1 Územního plánu Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh
Změny č. 1 Územního plánu Zákupy není v rozporu s politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu,
b) vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43
odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 171 až 174
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, formou Opatření
obecné povahy č. 1/2013 - Změnu č. 1 Územního plánu Zákupy.
XXX
usnesení č. 198/2013
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemky st. p. č. 83 a 84 v k. ú.
Brenná - p. M. B., Brenná
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, pořízení Změny č. 2 Územního plánu Zákupy, a to ploch smíšené krajinné zeleně –
pozemků st. p. č. 83 a 84 v k. ú. Brenná, nové funkční využití – plochy bydlení - venkovské,
na návrh vlastníka – pana M. B., bytem Brenná.
XXX
usnesení č. 199/2013
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemky p. č. 2656, 2678 a 2655
v k. ú. Zákupy - p. D. K., Cvikov
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, pořízení Změny č. 2 Územního plánu Zákupy, a to ploch pro zemědělství –
pozemků p. č. 2656, 2678 a 2655 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – plochy
zahrádkářských kolonií, na návrh vlastníka – pana D. K., Cvikov.
XXX
usnesení č. 200/2013
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Rozpočtová změna č. 1/2013
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2013 takto:
1. Navýšení příjmů a výdajů
1.1 navýšení rozpočtu na položce 4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy SR o 81 900,- Kč (volba prezidenta republiky)
1.2 navýšení rozpočtu na položce 1335 – poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o
75 000,- Kč (poplatek vyměřený celním úřadem)
1.3 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 2111 – příjmy
z poskytování služeb a výrobků o 584,- Kč
1.4 navýšení rozpočtu na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5021 – ostatní osobní výdaje o 30 000,- Kč (přesun z položky 5169)
1.5 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5154 –
elektrická energie o 125 000,- Kč (zvýšení záloh od Centropolu na nebytovém
hospodářství)
1.6 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 20 000,- Kč
1.7 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 6121 – budovy,
haly a stavby o 2 200 000,- Kč (vícepráce Nové Zákupy- revitalizace bývalé vojenské
budovy)
1.8 navýšení rozpočtu na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 6112 – ocenitelná
práva o 100 000,- Kč (přesun z položky 6121 – budovy, haly a stavby – pasport
veřejného osvětlení)
1.9 navýšení rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 15 000,- Kč (změna paragrafu z 4357 na 4350)
1.10 navýšení rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5331 –
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3 950 000,- Kč (změna
paragrafu z 4357 na 4350)
1.11 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5011 –
platy zaměstnanců v pracovním poměru o 15 000,- Kč (přesčasová práce hrazená
z dotace)
1.12 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5021 –
ostatní osobní výdaje platy o 50 000,- Kč (odměny členům okrskových volebních komisí
hrazené z dotace)
1.13 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5031 –
povinné pojistné na sociální zabezpečení o 4 000,- Kč (hrazeno z dotace)
1.14 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5032 –
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2 000,- Kč (hrazeno z dotace)
1.15 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5139 –
nákup materiálu o 9 900,- Kč (hrazeno z dotace)
1.16 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5162 –
služby telekomunikací a radiokomunikací o 1 000,- Kč (hrazeno z dotace)
1.17 navýšení rozpočtu na paragrafu 6402 – finanční vypořádání minulých let a položce 5362
– platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 584,- Kč
2. Snížení výdajů
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2.1 snížení výdajů na paragrafu 2212 – silnice a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 1 300
000,- Kč (přesun na nebytové hospodářství Nové Zákupy)
2.2 snížení výdajů na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5169 – nákup ostatních služeb o30 000,- Kč
2.3 snížení výdajů na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5171 – opravy a udržování o 250 000,- Kč (přesun na nebytové hospodářství Nové
Zákupy)
2.4 snížení výdajů na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5171 – opravy a
udržování o 20 000,- Kč
2.5 snížení výdajů na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 6121 – budovy, haly a
stavby o 100 000,- Kč (přesun na položku 6112 ocenitelná práva)
2.6 snížení výdajů na paragrafu 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a
domovy se zvláštním režimem a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 15 000,- Kč
(změna paragrafu z 4357 na 4350)
2.7 snížení výdajů na paragrafu 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a
domovy se zvláštním režimem a položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím o 3 950 000,- Kč (změna paragrafu z 4357 na 4350)
2.8 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5171 – opravy a
udržování o 700 000,- Kč (přesun na nebytové hospodářství Nové Zákupy)
XXX
usnesení č. 201/2013
Rozpočtová opatření schvalovaná radou města
Zastupitelstvo města Zákupy
a) revokuje usnesení č. 36/07 ze dne 21. 11. 2007.
b) pověřuje Radu města Zákupy prováděním rozpočtových opatření do výše 30.000,- Kč
s účinností od 1. 4. 2013.
XXX
usnesení č. 202/2013
Žádosti o finanční příspěvek na podporu sportu pro rok 2013
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dle Zásad pro poskytování finančního příspěvku na
podporu sportu pro rok 2013 - částku 300.000,- Kč rozdělit mezi žadatele o finanční
příspěvek na sport pro rok 2013 takto:
a) FC Kamenice, Kamenice 43, Zákupy, IČ 49864106 - částka 44.300,- Kč,
b) TJ Zákupy, Družstevní 390, Zákupy, IČ 48282766 - částka 255.700,- Kč.
XXX
usnesení č. 203/2013
Směrnice č. 3/2013 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního
a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2013
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Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Směrnici č. 3/2013 Zásady poskytování finančního
příspěvku na podporu kulturního a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu
pro rok 2013 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 204/2013
Základní škola a Mateřská škola Zákupy - finanční vypořádání roku 2012 a návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku do fondů organizace

Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje finanční vypořádání roku 2012 a návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku do fondů Základní školy a Mateřské školy Zákupy,
příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy 47123, IČ 46750428 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 205/2013
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- zpráva o výsledku hospodaření DD a DPS za rok 2012
- krytí záporného hospodářského výsledku za rok 2012 z Fondu reprodukce majetku

Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) vyrovnaný výsledek hospodaření DD a DPS Zákupy za rok 2012 dle předložené zprávy
b) pro dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření DD a DPS Zákupy pokrýt ztrátu
hospodaření ve výši 212.020,17 Kč za rok 2012 ze zaúčtovaných účetních odpisů z Fondu
reprodukce majetku.
XXX
usnesení č. 206/2013
Osadní výbor Božíkov

Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůzí Osadního výboru Božíkov, a to
z 6. schůze konané dne 13. 12. 2012 a 1. schůze konané dne 8. 2. 2013.
XXX
usnesení č. 207/2013
Místní výbor Nové Zákupy - zápisy ze schůzí a změna složení členů

Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápis ze schůze č. 9/2012, 10/2012 a 1/2013 Místního výboru v Nových
Zákupech konané dne 11. 11. a 16. 12. 2012 a 13. 1. 2013
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, odvolává, z důvodu změny bydliště, p. Borise Ornsta, Nové Zákupy
518, Zákupy z funkce člena Místního výboru Nové Zákupy ke dni 6. 3. 2013
c) volí p. Jaroslava Závrského, Nové Zákupy 532, Zákupy členem Místního výboru Nové
Zákupy s účinností od 7. 3. 2013.
XXX
V Zákupech dne 12. března 2013
Ing. Radek Lípa
starosta

Iva Kreisingerová
místostarostka
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