Usnesení z 21. jednání Zastupitelstva města
Zákupy
Usnesení z 21. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 24. června 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ
Zákupy
(č. usnesení 158/09 – 166/09)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 158/09
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva města ke dni 17. 6.
2009.
XXX
usnesení č. 159/09
Zápisy z jednání výborů
bod A)
Finanční výbor
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru ze dne 10. 6. 2009.
bod B)
Kontrolní výbor
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 10. 6. 2009.
bod C)
Místní výbor Nové Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápisy ze schůzí místního výboru Nové Zákupy ze dne 30. 4., 16. 5. a 16. 6.
2009.
XXX
usnesení č. 160/09
Petice občanů „O nedůvěře věrohodnosti a správnosti údajů ve vyúčtování nákladů a záloh městských bytů, za období
1. 1. 2008 až 31. 12. 2008, předložené správcem bytového fondu p. Lubomírem Koubou“
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí petici občanů „O nedůvěře věrohodnosti a správnosti údajů ve vyúčtování
nákladů a záloh městských bytů, za období 1. 1. 2008 až 31. 12. 2008, předložené
správcem bytového fondu p. Lubomírem Koubou“
b) ukládá starostce města svolat mimořádnou veřejnou schůzi nájemníků (uživatelů)
městských bytů v Zákupech za přítomnosti p. Lubomíra Kouby a p. Pavla Kouby k této
petici
c) ukládá starostce města zajistit nezávislou kontrolu (Státní energetickou inspekcí)
správnosti údajů ve vyúčtování nákladů a záloh městských bytů za období 1. 1. 2008 až 31.
12. 2008.
XXX
usnesení č. 161/09
Pozemky

bod A)
Prodej pozemku p. č. 1505, 1506/3 a 1506/4 v k. ú. Božíkov
– p. M. V., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje prodej pozemků p. č. 1505 trvalý travní porost o výměře 197 m2, pozemku p. č.
1506/3 trvalý travní porost o výměře 988 m2 a pozemku p. č. 1506/4 trvalý travní porost o výměře 456 m2 v k. ú. Božíkov p.
M. V., 471 23 Zákupy za cenu 80,- Kč/m2.
bod B)
Prodej pozemku p. č. 821 v k. ú. Zákupy
– p. L. Z., pí D. K., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 821 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 118 m2 v k.
ú. Zákupy p. L. Z. a pí D. K., 471 23 Zákupy za cenu 60,- Kč/m2.
bod C)
Žádost o snížení ceny pozemku p. č. 1200 a pozemku p. č. 1203 v k. ú. Zákupy
– p. P. B., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) revokuje usnesení ZM č. 137/09 bod B ze dne 29. 4. 2009,
b) schvaluje prodej pozemku p. č. 1200 trvalý travní porost o výměře 117 m2 za cenu 120,Kč/m2 a prodej pozemku p. č. 1203 trvalý travní porost o výměře 761 m2 za cenu 60,Kč/m2 v k. ú. Zákupy p. P. B., Zákupy, tj. celkem 59.700,- Kč.
bod D)
Revokace usnesení – koupě pozemků od RK Vesta, Masarykovo nám. 193/20, Děčín,
IČ 69409293
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) revokaci usnesení ZM č. 123/09 bod B ze dne 25. 2. 2009,
b) koupi pozemku p. č. 1677/4 ost. plocha o výměře 578 m2 v k. ú. Božíkov dle GP 166-419/
2006 za cenu 3.000,- Kč a koupi pozemku p. č. 1757 vodní plocha o výměře 1155 m2 v k.
ú. Zákupy za cenu 15.000,- Kč od RK Vesta Děčín, Masarykovo nám. 193/20, Děčín, IČ
69409293.
XXX
usnesení č. 162/09
Věcná břemena
bod A)
Zřízení věcného břemene – VEST–IZOL, s. r. o., Nové Zákupy 528, Zákupy, IČ 27619800
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno právo
přístupu při opravě a údržbě přípojek plynu, vody a NN na pozemku p. č. 1851/1 dle GP č. 1156-120/2009 v k. ú. Zákupy,
pro firmu Vest-Izol, s. r. o., Nové Zákupy 528, Zákupy, IČ 27619800. Poplatek za zřízení věcného břemene 5.000,- Kč +
DPH.
bod B)
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. j. OLP/965/2009
- Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.j. OLP/965/2009
s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 70891508 na akci „Zákupy, Kamenická, Zákoutí, Kapucínská –
kanalizace“, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 163/09
Rozpočtová změna č. 3/2009
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové změny č. 3/2009 takto:
1. Navýšení příjmů a výdajů
1.1. navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4112 – neinv. př. transfery ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu o 35.920,- Kč
1.2. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 2111 - příjmy z poskytování služeb
a výrobků o 30.000,- Kč
1.3. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 2111 - příjmy z poskytování služeb a výrobků

o 26.000,- Kč
1.4. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
a položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 11.000,- Kč
1.5. navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 2210 - přijaté sankční platby služeb
a výrobků o 33.080,- Kč
1.6. navýšení rozpočtu na paragrafu 1012 - podnikání a restrukturalizace v zeměd. a potrav.
a položce 5169 - nákup ostatních služeb o 30.000,-Kč
1.7. navýšení rozpočtu na paragrafu 2212 - silnice a položce 5169 – nákup ostatních služeb
o 20.000,-Kč
1.8. navýšení rozpočtu na paragrafu 3639 - komunální služby a územní rozvoj a položce 5152 – teplo o 10.000,-Kč
1.9. navýšení rozpočtu na paragrafu 3639 - komunální služby a územní rozvoj a položce 5163 – služby peněžních
ústavů 4.000,-Kč
1.10. navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana a položce 5139 - nákup materiálu o 3.000,-Kč
1.11. navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana a položce 5171 - opravy a udrž. o3.000,-Kč
1.12. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6117 - volby do Evropského parlamentu
a položce 5021 – ostatní osobní výdaje o 20.000,-Kč
1.13. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6117 – volby do Evropského parlamentu
a položce 5031 – povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zam. o 8.000,-Kč
1.14. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6117 – volby do Evropského parlamentu
a položce 5032 – povinné poj. na veřejné zdravotní pojištění o 2.000,- Kč
1.15. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6117 – volby do Evropského parlamentu
a položce 5137 – drobný hmotný dlouhodobý majetek o 20.000,-Kč
1.16. navýšení rozpočtu na novém paragrafu 6117 – volby do Evropského parlamentu
a položce 5139 - nákup materiálu o 10.000,-Kč
1.17. navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5194 – věcné dary o6.000,-Kč
XXX
usnesení č. 164/09
Závěrečný účet města za rok 2008
Zastupitelstvo města Zákupy vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města roku 2008, schvaluje závěrečný účet
města za rok 2008, s výhradami a přijímá opatření potřebná k nápravě zjištěných chyb a nedostatků dle důvodové zprávy.
XXX
usnesení č. 165/09
Obecně závazná vyhláška města Zákupy č. 1/2009
Zastupitelstvo města Zákupy se usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku města Zákupy č. 1/2009 Požární řád města Zákupy,
v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 166/09
Projekt „Zdravé Podralsko, cestou MA 21 k rozvoji mikroregionu”
Zastupitelstvo města Zákupy 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
Nepřijaté usnesení
Prodej pozemku p. č. 50, 51, 52, 53, 54, 55 v k. ú. Lasvice
– p. L. P., Česká Lípa
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. L. P., Česká Lípa.
XXX

Miloslava Hudaková – starostka
Sylva Moravcová – místostarostka

