Usnesení z 27. jednání Zastupitelstva města
Zákupy
Usnesení z 27. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 19. května 2010 ve školní jídelně ZŠ a MŠ
Zákupy
(č. usnesení 217/10 – 226/10)

XXX
usnesení č. 217/10
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města ke dni 12. 5.
2010.
XXX
usnesení č. 218/10
Pozemky a nemovitosti
bod A)
Prodej pozemku p. č. 1982 a pozemku p. č. 1983 v k. ú. Zákupy
- p. V. K., Česká Lípa
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 1982 orná půda o výměře 24 m2 a pozemku p. č. 1983 orná
půda o výměře 46 m2 v k. ú. Zákupy za cenu 100,- Kč/m2, tj. 7.000,- Kč p. V. K., Česká Lípa.
bod B)
Nabídka na odkoupení pozemku p. č. 1207 a 459 z majetku Státního statku Česká Kamenice v k. ú. Zákupy
– Realitní kancelář Vesta, Masarykovo nám. 193/20, Děčín, IČ 69409293
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1207 ostatní plocha o výměře 295 m2 a pozemku p. č. 459
zastavěná plocha o výměře 211 m2 v k. ú. Zákupy z majetku Státního statku Česká Kamenice od RK Vesta Děčín,
Masarykovo nám. 193/20, Děčín, IČ 69409293 za kupní cenu 18.000,- Kč.
bod C)
Bezúplatný převod části pozemku p. č. 522 v k. ú. Zákupy
– Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec VI, IČ 70946078
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje bezúplatný převod části pozemku p. č. 522 ostatní plocha o výměře cca 75 m2 dle
geometrického plánu od Libereckého kraje, U jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508 dle předloženého návrhu.
bod D)
Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní
– Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s čl. VII bodu 6 Smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze dne 29. 6. 2005
uzavření dodatku č. 1 k této smlouvě s tím, že kupní smlouva bude uzavřena s firmou Severočeská vodárenská společnost, a.
s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 nejpozději do 31. 12. 2020.
XXX
usnesení č. 219/10
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Zákupy
- společnost ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné
břemeno na pozemcích p. č. 1817/3, 1803, 1802 a 2028 dle zákresu v k. ú. Zákupy, pro společnost ČEZ Distribuce a. s.,
Teplická 874/8, Děčín 4, IČ 27232425. Věcným břemenem se stává akce „Rozšíření kabelové sítě NN pro 11 odběrných míst
na pozemku p. č. 1798“. Úhrada za zřízení věcného břemene 10.000,- Kč + DPH.

XXX
usnesení č. 220 /10
Nabytí nemovitých kulturních památek a stavby opuštěného vodního díla do majetku města Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) nabytí nemovitých kulturních památek – sloup se sousoším Nejsvětější Trojice na nám.
Svobody, pozemek p. č. 378, č. rejstříku 41422/5-3430; kaple P. Marie se sochami,
Pozemek p. č. 495, 496, č. rejstříku 27967/5-3437; most se sochami a křížem u čp. 147,
pozemek p. č. 495, č. rejstříku 31746/5-3436; most se sochami před klášterem, pozemek p.
č. 822, č. rejstříku 17766/5-3441 do majetku města Zákupy ve výši 1,- Kč dle důvodové
zprávy,
b) nabytí stavby opuštěného vodního díla, jezu na pozemku p. č. 980, 981 v k. ú. Brenná do
majetku města Zákupy ve výši 24.620,- Kč dle důvodové zprávy.
XXX
usnesení č. 221 /10
Přijetí finanční podpory z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
a přiznání finančního podílu města Zákupy na obnovu kulturní památky čp. 243, Mimoňská ul., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) souhlasí s přijetím finanční podpory z Programu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR na akci „Kompletní
oprava fasády objektu čp. 243“ v Zákupech ve výši 170.000,- Kč,
b) schvaluje finanční podíl města Zákupy na akci „Kompletní oprava fasády objektu čp. 243“
v Zákupech v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských
památkových zón Ministerstva kultury ČR v roce 2010 ve výši 558.048,53 Kč z rozpočtu
Správy bytového fondu města Zákupy.
XXX
usnesení č. 222/10
Přijetí dotací a smlouvy o dílo
bod A)
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou
- Oprava komunikací poškozených živelnou pohromou, Zákupy“
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje přijetí dotace ve výši 4.138.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj,
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, identifikační číslo EDS 217D117006027 na akci
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou – Oprava
komunikací poškozených živelnou pohromou, Zákupy“
b) pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo s firmou Horák, s. r. o., kotelny 349,
405 05 Děčín, IČ 41326687 v předložené znění.
bod B)
Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou
- Oprava mostků poškozených přívalovými dešti, Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje přijetí dotace ve výši 4.144.000,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj,
Staroměstské nám. 932/6, 110 15 Praha 1, identifikační číslo EDS 217D117006026 na akci
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou –
Oprava mostků poškozených přívalovými dešti, Zákupy“
b) pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo s firmou Horák, s. r. o., U kotelny 349,
405 05 Děčín, IČ 41326687 v předloženém znění.
bod C)
Rekonstrukce místní komunikace Veselí
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje přijetí dotace ve výši 1.300.000,- Kč od LAG Podralsko o. s., IČ 26663015, reg.
číslo MAS 07/002/4100/451/000050 na akci „Rekonstrukce místní komunikace Veselí“
b) pověřuje starostku města podpisem smlouvy o dílo s firmou Dopravní stavby Mladá
Boleslav s. r. o., Arnoldova 80, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČ 26707152 v předloženém
znění.

XXX
usnesení č. 223/10
Rozpočtová změna č. 1/2010
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové změny č. 1/2010 takto:
1. Navýšení příjmů a výdajů
1.1. navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1111 – daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti o 370.000,-Kč
1.2. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1121- daň z příjmů právnických osob
o170.383,-Kč
1.3. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1335 – poplatky za odnětí pozemků plnících
funkci lesa o 20.000,-Kč
1.4. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 4111 – neinv. přijaté transf. z všeob. pokladní
správy SR o 60.000,-Kč – ÚZ 98071
1.5. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 4112 – neinv. př. transfery ze SR v rámci
souhr. dot. vztahu o 500,-Kč
1.6. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 4116 – ostatní neinv. př. transfery ze SR
o 170.000,-Kč – ÚZ
1.7. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce
2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 5.000,-Kč
1.8. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 2111 – příjmy
z poskytování služeb a výrobků o 10.000,- Kč
1.9. navýšení rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.
a položce 6130 – pozemky o 30.000,-Kč
1.10. navýšení rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 6121 – budovy, haly
a stavby o 47.600,-Kč
1.11. navýšení rozpočtu na paragrafu 3612 – bytové hospodářství a nové položce 5171 –
opravy a udržování o 170.000,-Kč – ÚZ
1.12. navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5153 – plyn
o 80.000,-Kč
1.13. navýšení rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce
6122 – stroje, přístroje a zařízení o 330.588,- Kč
1.14. navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana a položce 5163 – služby
peněžních ústavů o 20.000,-Kč
1.15. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6114 – volby do PS PČR a položce 5021 ostatní osobní výdaje o 33.000,- Kč, ÚZ 98071
1.16. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6114 – volby do PS PČR a položce 5031povinné poj. na soc. zab. o 1.000,- Kč, ÚZ 98071
1.17. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6114 – volby do PS PČR a položce 5032povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění o 2.000,- Kč, ÚZ 98071
1.18. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6114 – volby do PS PČR a položce 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek o 15.000,- Kč, ÚZ 98071
1.19. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6114 – volby do PS PČR a položce 5139 –
nákup materiálu o 5.000,- Kč, ÚZ 98071
1.20. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6114 – volby do PS PČR a položce 5169 –
nákup ostatních služeb o 4.000,- Kč, ÚZ 98071
1.21. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6399 – ostatní finanční operace a položce 5362 platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 67.695,- Kč
XXX
usnesení č. 224/10
Prominutí poplatku z prodlení úhrady nájemného
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prominutí poplatku z prodlení úhrady nájemného paní J. B., Česká Kamenice ve výši
54.614,- Kč.
XXX
usnesení č. 225/10
Zřizovací listiny – změna č. 1

bod A)
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje změnu č. 1 Zřizovací listiny Základní školy a Mateřské školy Zákupy, příspěvková
organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428 dle důvodové zprávy s účinností od 1. června 2010.
bod B)
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje změnu č. 1 Zřizovací listiny Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou
Zákupy, příspěvková organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ 71167463 dle důvodové zprávy s účinností od 1. června
2010.
XXX
usnesení č. 226/10
Výbory zastupitelstva města
bod A)
Kontrolní výbor
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 30. 3. 2010.
bod B)
Finanční výbor
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápis z 1. jednání finančního výboru ze dne 12. 4. 2010
b) schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2010 v předloženém znění.
bod C)
Místní výbor Nové Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 11. schůze místního výboru Nové Zákupy ze dne 21. března 2010.
bod D)
Osadní výbor Kamenice
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápisy z 19. a 20. schůze osadního výboru Kamenice ze dne 24. ledna a
10. dubna 2010
b) schvaluje plán akcí osadního výboru Kamenice na rok 2010 v předloženém znění.
V Zákupech dne 19. 5. 2010
Miloslava Hudaková – starostka
Sylva Moravcová – místostarostka

