MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 25. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 27. 10. 2015
(č. usnesení 163/2015/RM – 172/2015/RM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 163/2015/RM
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni
21. 10. 2015.
XXX
usnesení č. 164/2015/RM
Zařazení do evidence žadatelů o prodej pozemku p. č. 1609 v k. ú. Zákupy
- p. P. Š. a pí J. B., Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje zařazení žádosti p. P. Š. a pí J. B., Zákupy do seznamu žadatelů o
prodej části pozemku p. č. 1609 trvalý travní porost v k. ú. Zákupy.
XXX
usnesení č. 165/2015/RM
Dohoda o užívání pozemků v k. ú. Zákupy
– Zelený Lupeny, s. r. o., Pod altánem 9/105, Praha 10 – Strašnice, IČ 03564665
Rada města Zákupy schvaluje uzavřít dohodu o užívání pozemků na části pozemků p. č. 975
ostatní plocha o výměře cca 8700 m2 (včetně asfaltového parkoviště), p. č. 976 ostatní plocha o
výměře cca 13 000 m2, p. č. 977 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 400 m2 a p. č.
980 ostatní plocha o výměře cca 2000 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem umístění prodejních stánků a
jiných obdobných zařízení a dále části pozemků p. č. 934 orná půda o výměře cca 8 660 m2 a p. č.
1016 ostatní plocha o výměře 4500 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem parkování aut při konání akce
Zákupské trhy, dle zákresu, v termínu 6. - 7. listopadu 2015, se společností Zelený Lupeny s. r. o.,
Pod altánem 9/105, 100 00 Praha 10 – Strašnice, IČ 03564665, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 166/2015/RM
Správa bytového fondu
Bod A)
Uzavření nájemní smlouvy - Gagarinova 396/1, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1+3 na adrese
Gagarinova 396, Zákupy s pí M. N., Zákupy, od 1. 11. 2015 na šest měsíců.
Bod B)
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Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 510/8, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8 o velikosti 1+2 na adrese
Nové Zákupy 510, Zákupy s pí J. B., Zákupy, na tři měsíce.
Bod C)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 520/1, Zákupy
Rada města Zákupy neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 0+1 na adrese
Nové Zákupy 520, Zákupy s p. J. B., Zákupy, na čtyři měsíce.
Bod D)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 520/3, Zákupy
Rada města Zákupy neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 0+1 na adrese
Nové Zákupy 520, Zákupy s pí L. B., Zákupy, na čtyři měsíce.
Bod E)
Žádost o schválení výměny bytů - pan M. M. - manželé L. a M. P.
Rada města Zákupy schvaluje výměnu bytů mezi p. M. M., Zákupy a manželi L. a M. P., Zákupy.
Bod F)
Žádost o schválení výměny bytů - manželé Miroslav a Šárka Jerson
- manželé Miroslav a Irena Izerovi
Rada města Zákupy schvaluje výměnu bytů mezi manželi M. a Š. J. ,Zákupy a manželi M. a I. I.,
Zákupy.
Bod G)
Dodatek ke smlouvě dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
Rada města Zákupy schvaluje dodatek ke smlouvě pro příjmově vymezené osoby dle Nařízení
vlády č. 146/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v bytovém domě Tichá 246, Zákupy, dle
důvodové zprávy.
Bod H)
Uzavření nájemních smluv o nájmu bytu
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města dle
důvodové zprávy.
Bod I)
Přechod nájmu bytu dle § 2279 Občanského zákoníku
Rada města Zákupy schvaluje přechod nájmu bytu č. 1 v ul. Koželužská 214, Zákupy dle § 2279
Občanského zákoníku z p. M. M. na pí H. M., od 1. 11. 2015 na dva roky.
Bod J)
Pronájem prostoru sloužící k podnikání nám. Svobody č.p. 249, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje pronájem prostoru č. 1 na adrese nám. Svobody 249, Zákupy o
celkové výměře 66,3 m2, Zdeňkovi a Romaně Jarkovským, Česká Ves 60, Jablonné v Podještědí,
IČ 03561470 za účelem zřízení prodejny na dobu neurčitou od 1. 11. 2015 za nájemné ve výši
400,- Kč/m2/rok a záloha na vodné a stočné 100,- Kč/měs.
XXX
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usnesení č. 167/2015/RM
Rozpočtové opatření č. 14/2015
Rada města Zákupy schvaluje rozpočtovým opatřením č. 14/2015 tyto rozpočtové změny:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 2324 –přijaté
nekapitálové příspěvky a náhrady o 9 000,- Kč
2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5169
– nákup ostatních služeb o 3 000,- Kč
2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5167 –
služby školení a vzdělávání o 9 000,- Kč
3. Snížení výdajů
3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5173 –
cestovné o 3 000,- Kč
XXX
usnesení č. 168/2015/RM
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy,
Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy, Pojištění vozidel v majetku města
Zákupy“
Rada města Zákupy
a) schvaluje ukončení pojistné smlouvy č. 2410302941 s UNIQA pojišťovnou, a. s., Evropská 136,
Praha 6, IČ 49240480, a to výpovědí ke dni 31. 12. 2015,
b) schvaluje ukončení pojistné smlouvy č. 4113140855 s UNIQA pojišťovnou, a. s., Evropská
136, Praha 6, IČ 49240480, a to výpovědí ke dni 31. 12. 2015,
c) schvaluje ukončení pojistné smlouvy č. 2649001462 s UNIQA pojišťovnou, a. s., Evropská 136,
Praha 6, IČ 49240480, a to dohodou ke dni 31. 12. 2015,
d) schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pojištění
majetku a odpovědnosti města Zákupy, Pojištění lesů a dřevní hmoty v majetku města Zákupy,
Pojištění vozidel v majetku města Zákupy“,
e) stanovuje hodnotící komisi ve složení: Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města, Miloslava
Hudaková, členka zastupitelstva města, Ing. Pavel Paták, člen rady města, Ing. Zuzana
Šostková, tajemnice MěÚ, Mgr. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru;
náhradníci: Ing. Zdeněk Rydygr, člen RM, Mgr. Jaroslav Hajdů, člen RM, Edita Růžičková,
členka ZM, Iva Serdelová, členka ZM, Jana Petříčková, referentka HSO.
XXX
usnesení č. 169/2015/RM
Dodatky č. 1 ke Smlouvám o sdružených službách dodávek elektrické energie
– Europe Easy Energy, a. s., Hvězdova 1716/2b, Praha 4, IČ 28603001
Rada města Zákupy
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a) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávek elektrické energie č.
7500005138 mezi městem Zákupy a společností Europe Easy Energy a. s., Hvězdova 1716/2b,
Praha, IČ 28603001, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města Ing. Radka Lípu podpisem této smlouvy,
c) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávek elektrické energie č.
7200005142 mezi ZŠ a MŠ Zákupy a společností Europe Easy Energy a. s., Hvězdova 1716/2b,
Praha, IČ 28603001, v předloženém znění,
d) pověřuje ředitele ZŠ a MŠ Zákupy Mgr. Čestmíra Kopřivu podpisem této smlouvy,
e) schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávek elektrické energie č.
7200005140 mezi DD a DPS Zákupy a společností Europe Easy Energy a. s., Hvězdova
1716/2b, Praha, IČ 28603001, v předloženém znění,
f) pověřuje ředitele DD a DPS Zákupy Ing. Jaromíra Misíka podpisem této smlouvy.
XXX
usnesení č. 170/2015/RM
Žádost o individuální dotaci (finanční příspěvek) v sociální oblasti
- pí P. Š., Zákupy
Rada města Zákupy
a) schvaluje pí P. Š., Zákupy sociální individuální dotaci ve výši 1.000,- Kč za účelem úhrady
výdajů spojených s nákupem dřevěných briket,
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu s pí P. Š., Zákupy o poskytnutí sociální individuální dotace ve
výši 1.000 Kč v předloženém znění,
c) pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
XXX
usnesení č. 171/2015/RM
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Bod A)
Veřejná zakázka malého rozsahu „Zakoupení nářadí do školní dílny pro žáky a pedagoga“
Rada města Zákupy schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle bodu 3. Směrnice MěÚ
č. 1/2014 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Zakoupení nářadí do školní dílny
pro žáky a pedagoga.“ Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace, Školní
347, Zákupy, IČ 46750428, se při pořizování této zakázky bude řídit pravidly stanovenými
„Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 57“ operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Postupy pro zadávání zakázek při pořizování dodávek, služeb či stavebních
prací z prostředků finanční podpory OP VK jsou stanoveny v příloze č. 6 této příručky.
Bod B)
Výzva MŠMT č. 57 – souhlas s přijetím dotace
Rada města Zákupy schvaluje přijetí dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve
výši 204.112,- Kč na projekt Rozvoj technických dovedností žáků, reg. č.: CZ.1.07/1.1.00/57.1030
v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Základní školou a Mateřskou
školou Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428.
Bod C)
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Vyhlášení volného dne pro žáky základní školy, přerušení provozu školní družiny, přerušení
provozu MŠ
Rada města Zákupy
a) bere na vědomí informaci o vyhlášení volných dnů pro žáky základní školy ředitelem Základní
školy a Mateřské školy Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428, v
termínu 21. 12. a 22. 12. 2015,
b) schvaluje přerušení provozu školní družiny Základní školy a Mateřské školy Zákupy,
příspěvková organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428, v termínech 29. 10. – 30. 10. 2015
a 21. 12. – 31. 12. 2015,
c) schvaluje přerušení provozu mateřské školy Základní školy a Mateřské školy Zákupy,
příspěvková organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428, v termínu od 23. 12. do 31. 12.
2015.
Bod D)
Žádost o souhlas s přijetím sponzorského daru
- Okresní hospodářská komora Liberec, Rumunská 655/9, Liberec, IČ 48289027
Rada města Zákupy schvaluje přijetí věcného daru účelově určeného na vybavení minipodniků
v rámci projektu „Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti, viz Seznam
nakoupeného zboží a materiálu v rámci projektu č. CZ. 1.07/1.1.00/54.0073, v celkové hodnotě
100.392,99 Kč do vlastnictví organizace Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková
organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428, od Okresní hospodářské komory Liberec,
Rumunská 655/9, Liberec, IČ 48289027.
XXX
usnesení č. 172/2015/RM
Komise rady města
Bod A)
Zápis ze schůze komise pro kulturu a cestovní ruch
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 10. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
5. 10. 2015.
Bod B)
Zápis ze schůze komise sociální a zdravotní
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 21. 10.
2015.
XXX
V Zákupech dne 2. listopadu 2015

Ing. Radek Lípa
starosta

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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