MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 14. srpna 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 241/2013 – 247/2013)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 241/2013
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 30. 7. 2013.
XXX
usnesení č. 242/2013
Finanční výbor
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 5. schůze finančního výboru konané dne
15. 7. 2013 a zápis z 6. schůze finančního výboru konané dne 5. 8. 2013.
XXX
usnesení č. 243/2013
Rozpočtová změna č. 5/2013
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2013 takto:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení rozpočtu na položce 1361 – správní poplatky o 100 000,- Kč
1.2 navýšení rozpočtu na položce 4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu o 374 000, - Kč
1.3 navýšení rozpočtu na paragrafu 1012 - podnikání a restrukturalizace v zemědělství a
potravinářství a položce 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti o 150 000,- Kč
2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a
potravinářství a položce 6130 – pozemky o 85 000,- Kč
2.2 navýšení rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5169 – nákup služeb o 40 000,Kč
2.3 navýšení rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5169 – nákup ostatních
služeb 65 000,- Kč
2.4 navýšení rozpočtu na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5171 – opravy a udržování o 94 000,- Kč
2.5 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 80 000,- Kč
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2.6 navýšení rozpočtu na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 39 000,- Kč
2.7 navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce
5019 – ostatní platy o 22 000,- Kč
2.8 navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce
5039 – ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 10 000,- Kč
2.9 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5153 – plyn o
56 000,- Kč
2.10 navýšení rozpočtu na paragrafu 6399 – ostatní finanční operace a položce 5362 - platby
daní a poplatků státnímu rozpočtu o 250 000,- Kč
3. Snížení příjmů
3.1 snížení příjmů na položce 4113 - neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o
280 000,- Kč
4. Snížení výdajů
4.1 snížení výdajů na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5321 – neinvestiční
transfery obcím o 65 000,- Kč
4.2 snížení výdajů na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5171 – opravy
a udržování o 125 000,- Kč
4.3 snížení výdajů na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5154 –
elektrická energie o 39 000,- Kč
4.4 snížení výdajů na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5171 – opravy a
udržování o 80 000,- Kč
4.5 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5171 – opravy a
udržování o 88 000,- Kč
XXX
usnesení č. 244/2013
Pozemky
Bod A)
Záměr prodat pozemky p. č. 534, 530, 528 v k. ú. Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 534 zahrada o
výměře 524 m2, pozemek p. č. 530 zahrada o výměře 187 m2 a pozemek p. č. 528 zastavěná
plocha o výměře 329 m2 v k. ú. Zákupy.
Bod B)
Směna pozemků p. č. 737/3 a 738/3 za pozemek p. č. 1532 v k. ú. Zákupy
– pí M. Š. a Ing. M. Š., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje směnu pozemků p. č. 737/3 ostatní plocha o
výměře 795 m2, pozemku p. č. 738/3 travní porost o výměře 220 m2 v k. ú. Zákupy za
pozemek p. č. 1532 ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Zákupy mezi městem Zákupy a pí
M. Š., p. Ing. M. Š., Zákupy s doplatkem kupní ceny za pozemky p. č. 737/3 a 738/3 ve výši
400,- Kč/m2, tj. 272.400,- Kč.

Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 14. 8. 2013
2/4

Bod C)
Revokace usnesení ZM č. 162/2012 bod B) 1d) a prodej pozemku p. č. 1587/17 a p. č.
1587/9 v k. ú. Zákupy – p. J. P., Zákupy a p. P. B., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) revokaci usnesení č. 162/2012 bod B) 1d) ze dne 15. 8. 2012,
b) prodej níže vyjmenovaných pozemků dle platného územního plánu města Zákupy jako
plochy určené k rekreaci – zahrádkové osady v k. ú. Zákupy: p. č. 1587/17 zahrada o
výměře 321 m2, p. č. 1587/9 zast. plocha o výměře 19 m2, majiteli stavby na pozemku p. č.
1587/9 p. P. B., Zákupy a úhradu nákladů za vyhotovení geometrického plánu ve výši
1.847,- Kč vč. DPH
c) sjednání věcného předkupního práva k výše vyjmenovaným pozemkům ve prospěch města
Zákupy za cenu 60,- Kč/m2.
Bod D)
Odkoupení pozemku p. č. 998/2 v k. ú. Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje odkoupení pozemku p. č. 998/2 ovocný sad o výměře
1068 m2 v k. ú. Zákupy dle geometrického plánu č. 1298-18/2013 od pí V. K., Cvikov za
smluvní cenu 500,- Kč/m2, tj. 534.000,- Kč.
Bod E)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 1004 v k. ú.
Zákupy – AFstyle, s.r. o., Šlikova 2400/62, Praha 6 – Břevnov, IČ 27895998
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní,
týkající se prodeje části pozemku p. č. 1004 ostatní plocha o výměře cca 550 m2 v k. ú.
Zákupy dle zákresu firmě AFstyle, s. r. o., Šlikova 2400/62, Praha 6 – Břevnov, IČ 27895998,
za cenu 130,- Kč/m2.
XXX
usnesení č. 245/2013
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“
- zjednodušené podlimitní řízení
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje přijetí dotace ve výši 1.341.044,- Kč na akci „Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny v areálu ZŠ Zákupy“ dle důvodové zprávy
b) schvaluje přijetí dotace ve výši 3.823.686,- Kč na akci „Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ, jídelny a ubytovny v areálu ZŠ Zákupy“ dle důvodové zprávy
c) schvaluje finanční spoluúčast města Zákupy na projektu - „Snížení energetické náročnosti
budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“ v roce 2014 ve výši 3.544.848,- Kč a pověřuje starostu
města zapracovat tuto částku do návrhu rozpočtu r. 2014
d) schvaluje smlouvu o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ
Zákupy“ s vybraným uchazečem SYBAN, s.r.o., ul. 28. října 60, 460 07 Liberec, IČ 254
01 343 v celkové ceně 8.709.578,05,- Kč vč. 21 % DPH v předloženém znění
e) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
XXX
usnesení č. 246/2013
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Udělení „Prestižní ceny města Zákupy za rok 2013“
Zastupitelstvo města Zákupy uděluje „Prestižní cenu města Zákupy za rok 2013“
Divadelnímu spolku Havlíček Zákupy, o. s., IČ 63778343, nejstaršímu českému
ochotnickému souboru na Českolipsku, u příležitosti 90. výročí vzniku českého ochotnického
divadla v Zákupech za soustavné aktivní rozvíjení kulturního prostředí a celkový přínos
k rozvoji města Zákupy.
XXX
usnesení č. 247/2013
Osadní výbor Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy
a) ukládá vedoucímu MH p. Patákovi přistavení dalšího kontejneru na plasty v Božíkově
b) ukládá starostovi zahájit jednání ohledně umístění dopravní značky Pozor děti
c) bere na vědomí zápis ze 4. schůze Osadního výboru Božíkov konané dne 11. 7. 2013.
XXX
V Zákupech dne 16. srpna 2013

Ing. Radek Lípa
starosta

Iva Kreisingerová
místostarostka
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