MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 32. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 26. února 2014 v restauraci v Nových Zákupech
(č. usnesení 284/2014 – 293/2014)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 284/2014
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 14. 2. 2014.
XXX
usnesení č. 285/2014
Zápis ze schůze finančního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 2. schůze finančního výboru konané dne
17. 2. 2014.
XXX
usnesení č. 286/2014
Finanční situace k 31. 12. 2013
Zastupitelstvo města Zákupy ukládá starostovi předložit na příští zastupitelstvo města
položkový rozbor závazků k 31. 12. 2013 a stav financí na běžném účtu k témuž datu.
XXX
usnesení č. 287/2014
Rozpočtové opatření č. 4/2014
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovým opatřením č. 4/2014 tyto rozpočtové
změny:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4113 – neinvestiční přijaté transfery ze státních
fondů o 32 000,- Kč (městská zeleň – dotace)
1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu o 449 000,- Kč (městská zeleň – dotace)
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2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a
položce 5171 – opravy a udržování o 481 000,- Kč (městská zeleň – dotace)
2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5021 –
ostatní osobní výdaje o 4 000,- Kč
2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5023 –
odměny členů zastupitelstva obcí a krajů o 50 000,- Kč (novela nařízení vlády – výše
odměn schválena na lednovém jednání ZM)
2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5031 –
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o
34 000,- Kč
2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5032 –
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12 000,- Kč
2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5168 –
zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o
240 000,- Kč (změna vyhlášky o rozpočtové skladbě – nová položka)
3. Snížení výdajů
3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3612 – bytové hospodářství a položce 5171 –
opravy a udržování o 100 000,- Kč
3.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5169 –
nákup ostatních služeb o 240 000,- Kč (viz 1.5)
XXX
usnesení č. 288/2014
Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace městské zeleně na území Městské
památkové zóny“
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny“ a přidělení této
zakázky vybranému uchazeči – JIB s. r. o., U Parku 2242, Brandýs nad Labem, IČ
28969472. Celková cena za dílo činí 640.380,- Kč vč. DPH,
b) pověřuje Ing. Radka Lípu, starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění
s vybraným uchazečem.
XXX
usnesení č. 289/2014
Finanční příspěvky na podporu sportu pro rok 2014
– FC Kamenice, Kamenice 43, Zákupy, IČ 49864106
– TJ Zákupy, Družstevní 390, Zákupy, IČ 48282766
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dle Zásad pro poskytování finančního příspěvku na
podporu sportu - částku 300.000,- Kč rozdělit mezi žadatele o finanční příspěvek na sport pro
rok 2014 takto:
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a) FC Kamenice, Kamenice 43, Zákupy, IČ 49864106: částka 37.200,- Kč,
b) TJ Zákupy, Družstevní 390, Zákupy, IČ 48282766: částka 262.800,- Kč.
XXX
usnesení č. 290/2014
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- finanční vypořádání roku 2013 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů
organizace
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje finanční vypořádání roku 2013 a návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku do fondů Základní školy a Mateřské školy Zákupy,
příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy 47123, IČ 46750428, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 291/2014
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- zpráva o výsledku hospodaření DD a DPS za rok 2013
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje vyrovnaný výsledek hospodaření Domova důchodců
a domu s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvkové organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy,
IČ 71167463 za rok 2013 dle předložené zprávy.
XXX
usnesení č. 292/2014
Osadní výbor Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 1. schůze konané dne 28. 1. 2014.
XXX
usnesení č. 293/2014
Místní výbor Nové Zákupy - změna počtu členů, nové složení a plán činnosti na rok 2014
Zastupitelstvo města Zákupy
a) určuje v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, počet členů Místního výboru Nové Zákupy na 9 s účinností od
1. 3. 2014
b) určuje v souladu s § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, členy Místního výboru Nové Zákupy s účinností od 1. 3. 2014,
a to sl. Simonu Bořutovou, Nové Zákupy 507, Zákupy, p. Františka Havlíka, Nové Zákupy
533, Zákupy, pí Blanku Myšičkovou, Nové Zákupy 508, Zákupy, pí Pavlu Náprstkovou,
Nové Zákupy 519, Zákupy, pí Tamaru Pavlovu, Nové Zákupy 533, Zákupy, pí Janu
Štefanovou, Nové Zákupy 510, Zákupy a p. Miroslava Třešňáka, Nové Zákupy 533,
Zákupy
c) schvaluje plán činnosti Místního výboru Nové Zákupy na rok 2014.
V Zákupech dne 3. března 2014
Ing. Radek Lípa
starosta

Iva Kreisingerová
místostarostka
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