Usnesení z 28. jednání Zastupitelstva města
Zákupy
Usnesení z 28. jednání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 23. června 2010 ve školní jídelně
ZŠ a MŠ Zákupy
(č. usnesení 227/10 – 243/10)

XXX
usnesení č. 227/10
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města ke dni 16. 6.
2010.
XXX
usnesení č. 228/10
Pozemky a nemovitosti
bod A)
Prodej pozemku p. č. 28/1 v k. ú. Lasvice
– pí L. S., Zákupy, p. M. V., Nový Bor
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 28/1 zahrada o výměře 1521 m2 v k. ú. Lasvice pí L. S.,
Zákupy a p. M. V., Nový Bor za cenu 300,- Kč/m2, tj. 456.300,- Kč.
bod B)
Prodej pozemku p. č. 907/28 v k. ú. Brenná – p. M. P., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 907/28 ostatní plocha o výměře 281 m2 v k. ú. Brenná p. M. P.,
Zákupy za cenu 120,- Kč/m2, tj. 33.720,- Kč.
bod C)
Prodej pozemků p. č. 50, 51, 52, 53, 54, 55 v k. ú. Lasvice – p. Bc. J. L., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 50 ostatní plocha o výměře 289 m2, p. p. č. 51 zahrada o
výměře 386 m2, p. p. č. 52 zast. plocha o výměře 271 m2, p. p. č. 53 zahrada o výměře 1079 m2, p. p. č. 54 ost. plocha o
výměře 774 m2 a pozemku p. p. č. 55 zahrada o výměře 122 m2 v k. ú. Lasvice p. Bc. J. L., Zákupy za cenu 300,- Kč/m2, tj.
876.300,- Kč.
bod D)
Prodej pozemku p. č. 739/2 a 737/6 v k. ú. Zákupy – p. M. Š., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 737/6 ostatní plocha o výměře 223 m2 a pozemku p. č. 739/2
travní porost o výměře 886 m2 dle geometrického plánu č. 1171-346/2009 v k. ú. Zákupy p. M. Š., Zákupy za cenu 650,Kč/m2, tj. 720.850,- Kč.

bod E)
Prodej pozemku p. č. 1344/1 v k. ú. Zákupy – p. Ing. V. Ch., pí Ing. D. Ch., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 1344/1 ostatní plocha o výměře 1124 m2 dle geometrického
plánu č. 1171-346/2009 v k. ú. Zákupy p. Ing. V. Ch. a pí Ing. D. Ch., Zákupy za cenu 650,- Kč/m2, tj. 730.600,- Kč.
bod F)
Směna části pozemku p. č. 1969/2 v k. ú. Zákupy – p. F. S., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje směnu části pozemku města p. č. 1969/2 orná půda a části pozemku p. S. p. č. 1968
ostatní plocha v k. ú. Zákupy o stejné výměře dle geometrického plánu mezi městem Zákupy a p. F. S., Zákupy.

bod G)
Prodej pozemku p. č. 63/4 v k. ú. Božíkov – pí O. Z., Zákupy
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
- Liberecký kraj, U Jezu 642/2 a, Liberec
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) prodej pozemku p. č. 63/4 travní porost o výměře 700 m2 v k. ú. Božíkov dle
geometrického plánu č. 180-205/2007 na stavbu rodinného domu za cenu 300,- Kč/m2 pí
O. Z., Zákupy,
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. j. OLP/92/2010 mezi městem
Zákupy, Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec a p. J. Z., pí O. Z., Zákupy na
stavbu vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1579/1 v k. ú. Božíkov v předloženém znění.
bod H)
Prodej pozemku p. č. 1790 v k. ú. Zákupy
Bezúplatný převod části pozemků p. č. 997, 998, 1012, 1008 a 2104 v k. ú. Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) prodej pozemku p. č. 1790 trvalý travní porost o výměře 18 743 m2 v k. ú. Zákupy firmě
Angusland, s. r. o., Nové Zákupy 315, Zákupy, IČ 25448048 za smluvní cenu celkem
370.000,- Kč,
b) bezúplatný převod části pozemku p. č. 997 o výměře cca 46 m2 a pozemku p. č. 998 o
výměře cca 221 m2 dle GP v k. ú. Zákupy od p. L. K. Janovice v Podj., části
pozemku p. č. 1012 o výměře cca 30 m2 dle GP v k. ú. Zákupy od p. Ing. K. T.,
Hostovice a pozemku p. č. 1008 o výměře cca 240 m2 a pozemku p. č.
2104 o výměře cca 15 m2 v k. ú. Zákupy od p. Ing. P. K., Praha.
XXX
usnesení č. 229/10
Revokace usnesení – 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 schvaluje
a) revokaci usnesení zastupitelstva města Zákupy č. 221/10 písm. a), ze dne 19. 5. 2010,
týkající se přijetí 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,
b) revokaci usnesení zastupitelstva města Zákupy č. 221/10 písm. b), ze dne 19. 5. 2010,
týkající se finančního podílu 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.
XXX
usnesení č. 230/10
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 145.000,- 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 583.048,- Kč
z rozpočtu Správy bytového fondu města Zákupy.
XXX
usnesení č. 231/10
Revokace usnesení – Přijetí dotace z Programu LAG Podralsko o. s., IČ 26663015 a přiznání finančního podílu města
Zákupy na „Rekonstrukce místní komunikace Veselí“
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva města Zákupy č. 222/10 bod C) písm. a) ze dne 19.
5. 2010, týkající se přijetí dotace z Programu LAG Podralsko o. s. na akci „Rekonstrukce místní komunikace Veselí“.

XXX
usnesení č. 232/10
Přijetí finanční podpory z Programu LAG Podralsko o. s., IČ 26663015 a přiznání finančního podílu města Zákupy
na akci „Rekonstrukce místní komunikace Veselí“
Zastupitelstvo města Zákupy souhlasí s přijetím finanční podpory z Programu LAG Podralsko o. s., IČ 26663015, reg. číslo
MAS 10/009/41200/050/000461 na akci „Rekonstrukce místní komunikace Veselí“ ve výši 1.475.721,- Kč a snížením podílu
města Zákupy na 2.204.239,80 Kč.
XXX
usnesení č. 233/10
Stanovení počtu členů zastupitelstva města Zákupy pro volební období 2010 – 2014
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 2010 – 2014, a to 15 členů.
XXX
usnesení č. 234/10
Rozpočtová změna č. 2/2010
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové změny č. 2/2010 takto:
1. Navýšení příjmů a výdajů
1.1. navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4216 – ostatní invest. přijaté transf. ze státního
rozpočtu o 5.534.000,-Kč
- dotace od ministerstva pro místní rozvoj
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou – Oprava
mostků poškozených přívalovými dešti, Zákupy.“ – 4.144.000,- Kč
„Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou – Oprava
komunikací poškozených živelnou pohromou, Zákupy.“ – 4.138.000,- Kč
1.2. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 2111
- příjmy z poskytování služeb a výrobků o 200.000,- Kč – těžba dřeva
1.3. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 2111
- příjmy z poskytování služeb a výrobků o 12.000,- Kč
1.4. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 2131
- příjmy z pronájmu pozemků o 1.000,- Kč
1.5. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 4357 – domovy a položce 2229 – ostatní přijaté
vratky transferů o 1.000.000,- Kč
1.6. navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5169 – nákup ostatních
služeb o 200.000,- Kč – služby spojené s těžbou dřeva (viz příjmy výše)
1.7. navýšení rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5169 – nákup ostatních služeb
o 20.000,- Kč
1.8. navýšení rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5171 – opravy a udržování
o 3.000.000,- Kč – navýšení o část finančních prostředků, viz dotace výše
1.9. navýšení rozpočtu na paragrafu 2310 – pitná voda a položce 6121 – budovy, haly a stavby
o 200.000,- Kč – navýšení o část finančních prostředků, investice bytová výstavba, sítě
1.10. navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5151 – studená voda
o 20.000,- Kč
1.11. navýšení rozpočtu na paragrafu 3635 – územní plánování a nové položce 6119 – ostatní
nákupy dlouhodobého nehmotného majetku o 261.800,- Kč – územní plán města
1.12. navýšení rozpočtu na paragrafu 3635 – územní plánování a nové položce 6121 – budovy,
haly a stavby o 29.400,- Kč
1.13. navýšení rozpočtu na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a nové položce
5139 – nákup materiálu o 2.800,- Kč
1.14. navýšení rozpočtu na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce
5169 – nákup ostatních služeb o 80.000,- Kč
1.15. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 5212 – ochrana obyvatelstva a nové položce 6122
- stroje, přístroje a zařízení o 202.116,- Kč – podíl města
„Varovný systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregion Podralsko“
1.16. navýšení rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5139 – nákup
materiálu o 20.000,- Kč
1.17. navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana a položce 5021 – ostatní osobní

výdaje o 10.000,- Kč
1.18. navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana a nové položce 5229 – ostatní neinv.
transfery nezisk. a podob. organizacím o 10.000,- Kč
1.19. navýšení rozpočtu na paragrafu 6399 – ostatní finanční operace a položce 5362 – platby daní
a poplatků státnímu rozpočtu o 90.000,- Kč
2. Snížení příjmů
2.1. snížení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zeměd.
a potrav. a položce 3111 – příjmy z prodeje pozemků o 2.600.884,- Kč
XXX
usnesení č. 235/10
Závěrečný účet města za rok 2009
Zastupitelstvo města Zákupy vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města roku 2009, schvaluje závěrečný účet
města za rok 2009 bez výhrad.
XXX
usnesení č. 236/10
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkové organizace DD a DPS Zákupy za
účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření Domova
důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvkové organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ 71167463 za
účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 a výrok auditora – bez výhrad.
XXX
usnesení č. 237/10
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Zákupy za
účetní období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření Základní školy
a Mateřská školy Zákupy, příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428 za účetní období od 1. 1. 2009 do 31.
12. 2009 a výrok auditora – bez výhrad.
XXX
usnesení č. 238/10
Mikroregion Podralsko
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2009
- Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2009
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2009
b) Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2009.
XXX
usnesení č. 239/10
Mikroregion Podralsko
- Partnerská smlouva o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu Varovný
systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) Partnerskou smlouvu o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu Varovný
systém ochrany před povodněmi a přírodními živly Mikroregionu Podralsko
b) pověřuje starostku města podpisem smlouvy v předloženém znění.

XXX
usnesení č. 240/10
Projekt „Zdravé Podralsko, cestou MA 21 k rozvoji mikroregionu”
Zastupitelstvo města Zákupy
a) revokuje svoje usnesení č. 166/09 ze dne 24. 6. 2009, týkající se projektu pro rok 2009
b) podporuje principy MA 21 a udržitelného rozvoje a návrh projektu “Zdravé Podralsko,
cestou místní Agendy 21 k rozvoji mikroregionu”. V případě přidělení dotace na tento
projekt z Revolvingového fondu MŽP ČR souhlasí s tím, že za Mikroregion Podralsko
ponese garanci za jeho realizaci, včetně závazků z realizace projektu plynoucích.
XXX
usnesení č. 241/10
Zpráva o stavu městských lesů a hospodaření za rok 2009
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Zprávu o stavu městských lesů a hospodaření v nich za rok 2009.
XXX
usnesení č. 242/10
Pravidla pro pronájem bytů v majetku města Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy revokuje svoje usnesení č. 10/07 bod 13 ze dne 18. 4. 2007, týkající se schválení Pravidel pro
nájem bytů, které jsou majetkem města Zákupy, s účinností od 1. 7. 2010.
XXX
usnesení č. 243/10
Výbory zastupitelstva města
bod A)
Finanční výbor
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápisy z 2. a 3. jednání finančního výboru ze dne 17. 5. 2010 a 11. 6. 2010.
bod B)
Místní výbor Nové Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 12. schůze místního výboru Nové Zákupy ze dne 30. května 2010.
bod C)
Osadní výbor Kamenice
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 21. schůze osadního výboru Kamenice ze dne 23. května 2010.
XXX
V Zákupech dne 23. 6. 2010
Miloslava Hudaková – starostka
Sylva Moravcová – místostarostka

