MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 55. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 9. 9. 2013
(č. usnesení 441/2013 – 444/2013)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 441/2013
Veřejná zakázka malého rozsahu „II. Výměna oken za dřevěná eurookna
– ul. Mimoňská č. p. 241, Zákupy“
Rada města Zákupy schvaluje doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu „II. Výměna oken za dřevěná eurookna – ul. Mimoňská č. p. 241,
Zákupy“ a přidělení této zakázky firmě KOBRYN Milan, Truhlářství a sklenářství, Tyršova 190,
Jablonné v Podještědí, IČ 10405666. Celková cena za dílo činí 412.045,- Kč vč. DPH.
XXX
usnesení č. 442/2013
Veřejná zakázka malého rozsahu – „Stavební úpravy domu č. p. 91 Zákupy
– rekonstrukce střechy etapa 2 - dodatečné práce“
Rada města Zákupy
a) schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu 3. Směrnice MěÚ č. 4/2012
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na akci „Stavební úpravy domu č. p. 91 Zákupy –
rekonstrukce střechy etapa 2 - dodatečné práce“, panu Petru Dostálovi, Nádražní 273, Zákupy,
IČ 63169312
b) pověřuje starostu města Ing. Radka Lípu podpisem smlouvy v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 443/2013
Změna složení členů likvidační komise
Rada města Zákupy
a) odvolává v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů p. Mgr. Michala Vinše, bytem Luhov 49, Brniště z funkce člena
likvidační komise ke dni 9. 9. 2013,
b) jmenuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, p. Ing. Pavla Řezníka, Družstevní 386, Zákupy členem likvidační
komise s účinností od 10. 9. 2013.
XXX
usnesení č. 444/2013
ZŠ a MŠ Zákupy - žádost o souhlas s přijetím sponzorského daru
Rada města Zákupy schvaluje přijetí finančního daru účelově určeného na nákup projekční,
interaktivní a výpočetní techniky ve výši 50.000,- Kč do vlastnictví organizace Základní škola a
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Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428, od firmy ML
TUNING, spol. s r.o., náměstí Čsl. armády 90, Mimoň, IČ 43223508.
XXX
V Zákupech dne 12. září 2013

Ing. Radek Lípa
starosta

Iva Kreisingerová
místostarostka
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