MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 30. září 2015 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 76/2015/ZM – 84/2015/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 76/2015/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 21. 9. 2015.
XXX
usnesení č. 77/2015/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej části pozemku p. č. 1535/1 v k. ú. Božíkov
- pí O. R., Mimoň
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 1535/8 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 89 m2 v k. ú.
Božíkov, dle geometrického plánu č. 231-194/2015, pí O. R., Mimoň, za cenu 120,- Kč/m2,
tj. 10.680,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod B)
Revokace usnesení ZM č. 295/2014 Bod B)
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje revokaci usnesení č. 295/2014 Bod B) ze dne 16. 4.
2014, týkající se budoucího prodeje části pozemku p. č. 320 ostatní plocha v k. ú. Kamenice u
Zákup.
XXX
usnesení č. 78/2015/ZM
Zápisy z jednání finančního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 13. schůze finančního výboru konané
dne 20. 8. 2015, zápis ze 14. schůze finančního výboru konané dne 25. 8. 2015 a z 15. schůze
finančního výboru konané dne 21. 9. 2015.
XXX
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usnesení č. 79/2015/ZM
Rozpočtové opatření č. 12/2015
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovým opatřením č. 12/2015 tyto rozpočtové
změny:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4113 – neinvestiční přijaté transfery ze státních
fondů o 6 000,- Kč
1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu o 817 537,- Kč (průtoková dotace pro školu viz bod 3.2, dotace od
MKCR)
1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace
v zemědělství a potravinářství a položce 2131 – příjmy z pronájmu pozemků o 180 000,Kč (nájem pozemků – zrušeno VP pod zámkem viz 3.3)
1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 2111 –
příjmy z poskytování služeb a výrobků o 180 000,- Kč (prodej dřeva viz 2.1)
2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 210 000,- Kč (těžba dřeva, pěstební práce v lese)
2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5171 - opravy a
udržování o 300 000,- Kč (oprava komunikací v Šidlově, v Nových Zákupech
k zahrádkám, zimní údržba)
2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek
a položce 5493 – účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám o 308 000,- Kč
(příspěvek – oprava památky)
2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a
položce 5169 – nákup ostatních služeb o 65 000,- Kč (program spolupráce Česká
republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 – zpracování žádosti o dotaci))
2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5166 –
konzultační, poradenské a právní služby o 150 000,- Kč (právní zastupování v kauze
Špindler vs. město)
3. Snížení příjmů
3.1 snížení příjmů v rozpočtu na položce 1122 – daň z příjmů právnických osob za obce o
450 000,- Kč (viz 4.6)
3.2 snížení příjmů v rozpočtu na položce 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů o
569 537,- Kč (dotace pro školu viz bod 1.2)
3.3 snížení příjmů na položce 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství o 180 000,Kč (viz 1.3)
4. Snížení výdajů
4.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace
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4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

v zemědělství a potravinářství a položce 5362 – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
o 50 000,- Kč
snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5171 – opravy
a udržování o 30 000,- Kč
snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 6121 – budovy, haly a
stavby o 510 000,- Kč (platba za projekt obchvat bude až v roce 2016)
snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a
položce 5163 – služby peněžních ústavů o 2 000,- Kč
snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a
položce 5167 – služby, školení a vzdělávání o 7 000,- Kč
snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6409 – ostatní činnosti a položce 5362 – platby
daní a poplatků státnímu rozpočtu o 450 000,- Kč (viz 3.1)
XXX

usnesení č. 80/2015/ZM
Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích
Zastupitelstvo města Zákupy vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2015, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích.
XXX
usnesení č. 81/2015/ZM
Řešení sporu – projektová dokumentace na revitalizaci č. p. 521, Nové Zákupy, Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje řešení sporu o náhradu škody s Ing. Jaroslavem
Černým, ISPIA spol. s r. o., Želénky 90, 417 71 Zabrušany, IČ 13942727 mimosoudním
vyrovnáním ve výši 30 tis. Kč.
XXX
usnesení č. 82/2015/ZM
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Snížení energetické náročnosti objektu KD v
Zákupech a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech“ s firmou
EMH Stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, IČ 01972197
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti objektu
KD v Zákupech a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech“ s firmou
EMH Stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, IČ 01972197, v
předloženém znění
b) pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
XXX
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usnesení č. 83/2015/ZM
Žádost o dotaci na obnovu nemovité kulturní památky Mimoňská 234, Zákupy
– p. J. K., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje poskytnutí účelové neinvestiční individuální dotace z rozpočtu města Zákupy p.
Jiřímu Krahulcovi, Mimoňská 234, Zákupy v rámci Programu regenerace MPR a MPZ pro
rok 2015 na akci: Oprava (stavební úpravy) a udržovací práce domu č. p. 234 Zákupy rekonstrukce střechy
Venkovská usedlost, Mimoňská 234, Zákupy
Celkové náklady: 572.529 Kč
Prostředky z Programu: 248.000 Kč
Prostředky z rozpočtu města: 57.253 Kč
Prostředky vlastníka: 267.276 Kč
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s p. J. K., Zákupy v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 84/2015/ZM
Výbory
Bod A)
Osadní výbor Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 10. schůze konané dne 13. 9. 2015.
Bod B)
Místní výbor Nové Zákupy – odvolání členů a stanovení počtu členů
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l), m) a § 120 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a) odvolává z důvodu pracovního a rodinného zaneprázdnění pí Pavlu Náprstkovou, pí
Tamaru Pavlovu, pí Janu Štefanovou a p. Miroslava Třešňáka z funkce členů Místního
výboru Nové Zákupy s účinností k 30. 9. 2015
b) určuje počet členů Místního výboru Nové Zákupy na tři.
XXX
V Zákupech dne 5. října 2015

Ing. Radek Lípa
starosta města

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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