MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 60. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 26. 4. 2017
(č. usnesení 434/2017/RM – 450/2017/RM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 434/2017/RM
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni
19. 4. 2017.
XXX
usnesení č. 435/2017/RM
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Záměr města prodat pozemek p. č. 77/2 v k. ú. Zákupy
Rada města Zákupy neschvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 77/2 ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 86 m2 v k. ú. Zákupy a postupuje žádost zastupitelstvu města.
Bod B)
Záměr města prodat a pronajmout pozemky p. č. 295/1 a p. č. 1533 v k. ú. Božíkov
Rada města Zákupy
a) schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 295/1 lesní pozemek o výměře cca 60 m2 v k.
ú. Božíkov, dle zákresu,
b) schvaluje záměr města propachtovat část pozemku p. č. 295/1 lesní pozemek o výměře cca 600
m2 a část pozemku p. č. 1533 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 80 m2 v k. ú.
Božíkov, dle zákresu, na dobu neurčitou, za účelem zahrada.
Bod C)
Pacht pozemků v k. ú. Starý Šidlov
- p. J. P., Kunratická, Česká Lípa
Rada města Zákupy schvaluje propachtovat část pozemku p. č. 279 ostatní plocha o výměře cca
211 m2 a pozemek p. č. 281 trvalý travní porost o výměře 509 m2 v k. ú. Starý Šidlov, dle zákresu,
na dobu neurčitou, za účelem zahrada, s účinností od 1. 5. 2017, nájemné 0,75 Kč/m2/rok, p. J. P.,
Kunratická, Česká Lípa.
Bod D)
Dohoda o užívání pozemku
– Gold Wing Club CZ, z. s., V bokách II 273/20, Praha - Hlubočepy, IČ 70862826
Rada města Zákupy schvaluje dohodu o užívání pozemků za účelem konání mezinárodního srazu
motocyklů značky HONDA GoldWing v termínu 5. 7. 2017 – 9. 7. 2017 s Gold Wing Clubem CZ,
z. s., V bokách II 273/20, Praha - Hlubočepy, IČ 70862826, v předloženém znění.
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Bod E)
Zřízení věcného břemene – služebnosti
Rada města Zákupy
a) schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-4006662/VB/001,
kterou se zřizuje věcné břemeno k umístění zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č.
1596 a p. č. 1609/1 v k. ú. Zákupy, dle geometrického plánu č. 1426-109/2017, pro ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
XXX
usnesení č. 436/2017/RM
Pronájem části budovy č. p. 356 a části pozemku p. č. 1589 v k. ú. Zákupy
Rada města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o nájmu na pronájem části budovy č. p. 356 objekt občanské vybavenosti
(prostor stávající kotelny) o výměře cca 50 m2 na pozemku p. č. 1588 zastavěná plocha a nádvoří
v k. ú. Zákupy, za účelem umístění kogenerační jednotky, spalinového výměníku a další
související technologie a dále pronájem části pozemku p. č. 1589 ostatní plocha, manipulační
plocha o výměře cca 16 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem umístění akumulační nádoby,
v předloženém znění,
b) pověřuje starostu podpisem smlouvy.
XXX
usnesení č. 437/2017/RM
Záměr města změnit nájemní vztah uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě č. A 03-6/2013 ze dne
1. 11. 2013
Rada města Zákupy schvaluje záměr města uzavřít dodatek č. 5 ke smlouvě č. A 03-6/2013 ze dne
1. 11. 2013 o nájmu nebytových prostor – restaurace, umístěné na p. p. č. 1289 v k. ú. Zákupy,
týkající se změny nájemní smlouvy, a to změnou nájemního vztahu z dosavadního nájemce p.
Vlastimila Balcra, Svárovská 2424/6, Česká Lípa, IČ 86684191 na pí Ivanu Urbanovou, Školní
339, Zákupy, IČ 5883873 dle důvodové zprávy.
XXX
usnesení č. 438/2017/RM
Správa bytového fondu města
Bod A)
Uzavření nájemní smlouvy - Školní 340/23, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 23 o velikosti 1+1 na adrese
Školní 340, Zákupy s p. V. K., Zákupy, na čtyři měsíce.
Bod B)
Uzavření nájemní smlouvy - Školní 342/16, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 16 o velikosti 1+2 na adrese
Školní 342, Zákupy s paní J. K., Zákupy, od 1. 5. 2017 na čtyři měsíce.
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Bod C)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 512/28, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28 o velikosti 1+2 na adrese
Nové Zákupy 512, Zákupy s p. M. P., Zákupy, na čtyři měsíce.
Bod D)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 512/31, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 28 o velikosti 1+2 na adrese
Nové Zákupy 512, Zákupy s p. M. K., 471 12 Volfartice, na čtyři měsíce.
Bod E)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 532/19, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 19 o velikosti 1+2 na adrese
Nové Zákupy 532, Zákupy s p. J. Č., Okružní, Mimoň, na čtyři měsíce.
Bod F)
Uzavření nájemních smluv o nájmu bytu
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města dle
důvodové zprávy.
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 střešní nástavbě Školní 333 , Zákupy, dle
důvodové zprávy.
Bod H)
Žádost o schválení výměny bytů - pan M. K. a pan J. J.
Rada města Zákupy schvaluje výměnu bytů mezi panem J. J. - byt č. 32, Nové Zákupy, Zákupy a
panem M. K. – byt č. 8, Nové Zákupy, Zákupy.
XXX
usnesení č. 439/2017/RM
Rozpočtové opatření č. 6/2017
Rada města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 na straně příjmů ve výši 21 000,- Kč
a na straně výdajů ve výši 21 000,- Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 440/2017/RM
Veřejná zakázka malého rozsahu „Workout Zákupy“
Rada města Zákupy schvaluje doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu „Workout Zákupy“ a přidělení této zakázky firmě COLMEX s. r. o.,
Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČ 29037221 v celkové ceně za dílo 151.062 Kč bez DPH, 182.785
Kč vč. DPH.
XXX
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usnesení č. 441/2017/RM
Žádost o finanční dar v sociální oblasti
– Hospic sv. Zdislavy o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec, IČ 28700210
Rada města Zákupy
a) schvaluje Hospici sv. Zdislavy o. p. s., Pod Perštýnem 321/1, Liberec, IČ 28700210 poskytnutí
finančního daru ve výši 15.000 Kč,
b) schvaluje darovací smlouvu č. B 09-32/2017 s Hospicem sv. Zdislavy o. p. s., Pod Perštýnem
321/1, Liberec, IČ 28700210 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 442/2017/RM
Poskytnutí dotací v sociální oblasti v roce 2017
Rada města Zákupy
a) schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost a služby v sociální oblasti na rok 2017 ve výši
5.000 Kč z. s. Most k naději, Jilemnického 1929, Most, IČ 63125137,
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-29/2017 se z. s. Most k naději, Jilemnického
1929, Most, IČ 63125137 v předloženém znění,
c) schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost a služby v sociální oblasti na rok 2017 ve výši
10.000 Kč o. p. s. Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Zahradní 415/10,
Liberec, IČ 26593980,
d) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-30/2017 s o. p. s. Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, Zahradní 415/10, Liberec, IČ 26593980 v předloženém znění,
e) schvaluje poskytnutí individuální dotace v sociální oblasti na rok 2017 ve výši 10.000 Kč
Oblastní charitě Most, Petra Jilemnického 2457, Most, IČ 70828920,
f) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-31/2017 s Oblastní charitou Most, Petra
Jilemnického 2457, Most, IČ 70828920 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 443/2017/RM
Revokace usn. č. 422/2017/RM písm. c), d) - Centrum pro zdravotně postižené Libereckého
kraje, o. p. s., Zahradní 415/10, Liberec, IČ 26593980
Rada města Zákupy
a) schvaluje revokaci usn. č. 422/2017/RM písm. c), d), týkající se poskytnutí finančního daru,
b) schvaluje Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p. s. Zahradní 415/10,
Liberec, IČ 26593980 poskytnutí finančního daru ve výši 7.000 Kč,
c) schvaluje darovací smlouvu č. B 09-34/2017 s o. p. s. Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, Zahradní 415/10, Liberec, IČ 26593980 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 444/2017/RM
Žádost o individuální dotaci na podporu jednorázové kulturní akce
- Společné dědictví Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 22765093
- KULTURA ZÁKUPY o. s., Mimoňská 201, Zákupy, IČ 22888942
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Rada města Zákupy
a) schvaluje Společnému dědictví Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 22765093 individuální
dotaci na podporu jednorázové kulturní akce ve výši 8.000,- Kč na vydání propagačních
materiálů,
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-21/2017 se Společným dědictvím Zákupy,
Mimoňská 228, Zákupy, IČ 22765093 v předloženém znění,
c) schvaluje spolku KULTURA ZÁKUPY o. s., Mimoňská 201, Zákupy, IČ 22888942
individuální dotaci na podporu jednorázové kulturní akce ve výši 57.600,- Kč na akci V.
Císařské slavnosti,
d) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-22/2017 s KULTUROU ZÁKUPY o. s., Mimoňská
201, Zákupy, IČ 22888942 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 445/2017/RM
Žádost o dotaci v oblasti kultury na podporu celoroční činnosti v roce 2017
- Levicový klub žen, z. s., Družstevní 349, Zákupy, IČ 70104468
- PVO s.r.o., Nám. Svobody 247, Zákupy, IČ 60279079
- Junák - český skaut, středisko Klíč Nový Bor, z. s., Smetanova 523, Nový Bor, IČ 62237128
- KULTURA ZÁKUPY o.s., Mimoňská 201, Zákupy, IČ 22888942
- Divadelní spolek Havlíček Zákupy, o.s., Nádražní 320, Zákupy, IČ 63778343
Rada města Zákupy
a) schvaluje Levicovému klubu žen, z. s., Družstevní 349, Zákupy, IČ 70104468 dotaci v oblasti
kultury na podporu celoroční činnosti v roce 2017 ve výši 18.500,- Kč,
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-23/2017 s Levicovým klubem žen Zákupy, z. s.,
Družstevní 349, Zákupy, IČ 70104468 v předloženém znění,
c) schvaluje PVO s.r.o., Nám. Svobody 247, Zákupy, IČ 60279079 dotaci v oblasti kultury na
podporu celoroční činnosti v roce 2017 ve výši 9.700,- Kč,
d) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-24/2017 s PVO s.r.o., Nám. Svobody 247, Zákupy, IČ
60279079 v předloženém znění,
e) schvaluje organizaci Junák - český skaut, středisko Klíč Nový Bor, z. s., Smetanova 523, Nový
Bor, IČ 62237128 dotaci v oblasti kultury na podporu celoroční činnosti v roce 2017 ve výši
25.700,- Kč,
f) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-25/2017 s organizací Junák - český skaut, středisko
Klíč Nový Bor, z. s., Smetanova 523, Nový Bor, IČ 62237128 v předloženém znění,
g) schvaluje spolku KULTURA ZÁKUPY o. s., Mimoňská 201, Zákupy, IČ 22888942 dotaci
v oblasti kultury na podporu celoroční činnosti v roce 2017 ve výši 9.800,- Kč,
h) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-26/2017 s KULTUROU ZÁKUPY o. s., Mimoňská
201, Zákupy, IČ 22888942 v předloženém znění,
i) schvaluje Divadelnímu spolku Havlíček Zákupy, o. s., Nádražní 320, Zákupy, IČ 63778343
dotaci v oblasti kultury na podporu celoroční činnosti v roce 2017 ve výši 25.000,- Kč,
j) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-27/2017 s Divadelním spolkem Havlíček Zákupy, o.
s., Nádražní 320, Zákupy, IČ 63778343 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 446/2017/RM
Žádost o finanční dar
- Český svaz včelařů, z. s., ZO Mimoň, Gagarinova 438, Zákupy, IČ 62237403
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Rada města Zákupy
a) schvaluje Českému svazu včelařů z. s., ZO Mimoň, Gagarinova 438, Zákupy, IČ 62237403
poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč,
b) schvaluje darovací smlouvu č. B 09-33/2017 s Českým svazem včelařů z. s., ZO Mimoň,
Gagarinova 438, Zákupy, IČ 62237403 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 447/2017/RM
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a o poskytnutí
příspěvku č. CLA-V-26/2017
Rada města Zákupy
a) schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č. CLA-V-26/2017 s Úřadem práce ČR, Dobrovského 1278/25, 170 00
Praha, IČ 72496991,
b) pověřuje starostu města podpisem této dohody.
XXX
usnesení č. 448/2017/RM
Zápis do kroniky města Zákupy za rok 2016
Rada města Zákupy bere na vědomí text zápisu do kroniky města Zákupy za rok 2016.
XXX
usnesení č. 449/2017/RM
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Bod A)
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka audiovizuální
techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy“
Rada města Zákupy
a) schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka audiovizuální
techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy“,
b) stanovuje hodnotící komisi ve složení: Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města, Mgr.
Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ, Ing. Pavel Paták, člen rady města, M. D., Mgr. Zdeňka
Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ; náhradníci: Mgr. Jaroslav Hajdů, člen
RM, Ing. Petr Kreisinger, člen ZM, Jan Dvořák, člen ZM, J. N., Ing. Zuzana Šostková, tajemnice
MěÚ.
Bod B)
Žádost o souhlas s přijetím sponzorského daru
Rada města Zákupy schvaluje přijetí finančního daru účelově určeného na materiální vybavení
tanečního kroužku ve výši 3.000,- Kč do vlastnictví organizace Základní škola a Mateřská škola
Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428 od Jiřího Záruby, Velenice 63,
470 02 Česká Lípa, IČ 19031386.
Bod C)
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění stravování pro
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účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy“
Rada města Zákupy
a) schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zajištění stravování pro
účastníky sportovních soustředění na ubytovně ZŠ a MŠ Zákupy“,
b) stanovuje hodnotící komisi ve složení: Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města, Mgr.
Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ, Ing. Pavel Paták, člen rady města, P. B., správce ubytovny
ZŠ a MŠ, Mgr. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ; náhradníci:
Mgr. Jaroslav Hajdů, člen RM, Ing. Petr Kreisinger, člen zastupitelstva města, Jan Dvořák, člen
ZM, J. N., zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ, Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ.
XXX
usnesení č. 450/2017/RM
Komise rady města
Bod A)
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 26. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
5. 4. 2017.
Bod B)
Zápis z jednání komise sociální a zdravotní
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 11. 4. 2017
a 12. 4. 2017.
XXX
V Zákupech dne 2. května 2017

Ing. Radek Lípa
starosta

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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