Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva města
Zákupy
Usnesení z 18. jednání zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 19. března 2009 v zasedací místnosti MěÚ
Zákupy
(č. usnesení 132/09 – 135/09)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 132/09
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemku p. č. 2256/3 v k. ú. Zákupy společnosti WILLI
BETZ Bohemia s. r. o., Průmyslový areál Vysočany, 348 020 Bor, IČO 25204581
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) pořízení Změny č. 6 územního plánu
sídelního útvaru Zákupy a to plochy – pozemku p. č. 2256/3 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – výroba a skladování, na
návrh společnosti WILLI BETZ Bohemia s. r.o., Průmyslový areál Vysočany, 348 02 Bor, IČO 25204581, za podmínky
úplné úhrady nákladů na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního zákona).
XXX
usnesení č. 133/09
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. B 03 – 9/2008 – CR Project s.r.o., Mladá Boleslav
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. B 03 – 9/2008 s firmou CR Project spol.
s r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 270 86 135
b) pověřuje starostku města podpisem uvedeného Dodatku č. 1 v navrženém znění.
XXX
usnesení č. 134/09
Záměr poskytnout finanční dar
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje, z prostředků získaných příjmem z prodeje vstupenek na X. městském karnevale,
poskytnout finanční dar Centru pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. s., Zahradní 415/10, Liberec XI, IČ
265 93 980, ve výši 3.000,- Kč na 6. ročník regionálního projektu „Tvoříme duší…“.
XXX
usnesení č. 135/09
Žádost o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního systému na upgrade pracoviště CzechPOINT
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) podání žádosti o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního systému, prioritní
osa: 2 – Zavádění ICT v územní veřejné správě; oblast podpory 2.1 – Zavádění ICT
v územní veřejné správě; cíl podpory: Konvergace
b) spolufinancování způsobilých výdajů z rozpočtu města Zákupy v částce 10.281,- Kč na
výše uvedený projekt.
Miloslava Hudaková – starostka
Sylva Moravcová – místostarostka

