MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 26. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 6. 6. 2012
(č. usnesení 256/2012 – 261/2012)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 256/2012
Správa bytového fondu – přechod nájmu bytu
Rada města Zákupy schvaluje přechod nájmu bytu č. 2 v ul. Gagarinova 396, Zákupy dle § 708
Občanského zákoníku z paní Z. K. na paní M. H., bytem tamtéž.
XXX
usnesení č. 257/2012
Stanovení komise pro posouzení splnění kvalifikačních předpokladů na realizaci veřejné
zakázky „Revitalizace bývalého vojenského areálu na multifunkční objekt, Zákupy“
Rada města Zákupy stanovuje komisi pro posouzení splnění kvalifikačních předpokladů na
realizaci veřejné zakázky „Revitalizace bývalého vojenského areálu na multifunkční objekt,
Zákupy“ ve složení – členové: Ing. Vlastimil Houska ml., zpracovatel žádosti o dotaci, Ing.
Jaroslav Černý, projektant, Mgr. Jaroslav Hajdů, člen zastupitelstva města, Ing. Zdeněk Rydygr,
člen ZM, Ing. Jiřina Fridrichová, členka ZM, Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ, Bc.
Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ; náhradníci: Ing. Pavel Řezník,
člen ZM, Boris Ornst, člen ZM, Jan Dvořák, člen ZM, Iva Kreisingerová, místostarostka města,
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ, Petra Vejtrubová, pracovnice odboru výstavby MěÚ.
XXX
usnesení č. 258/2012
Veřejná zakázka malého rozsahu „Restaurování souboru barokních soch na kamenném
mostě a u kaple sv. Anny“
Rada města Zákupy souhlasí s doporučením komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu „Restaurování souboru barokních soch na kamenném mostě a u kaple sv.
Anny“ a přidělením této zakázky panu BcA. Janu Fedorčákovi, Železničářská 1755, Česká Lípa,
IČ 86684388. Celková cena za dílo činí 298.452,- Kč vč. DPH.
XXX
usnesení č. 259/2012
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na činnosti v r. 2012
– Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub „RADOST“, o. s., Prostějov
Rada města Zákupy neschvaluje poskytnout finanční prostředky na činnost v r. 2012 občanskému
sdružení Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub „RADOST“, o. s.
Wolkerova 22, 796 01 Prostějov, IČ 47922281.
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XXX
usnesení č. 260/2012
ZŠ a MŠ Zákupy - žádost o souhlas s přijetím sponzorského daru
Rada města Zákupy souhlasí s přijetím sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč do vlastnictví
organizace Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347, Zákupy
471 23, IČ 46750428, od Edity Vackové, Bílinská 28/111, Teplice 415 01, IČ: 69910685, DIČ: CZ
8056292838, k určenému účelu - nákup školních pomůcek pro základní školu.
XXX
usnesení č. 261/2012
Komise rady města
Bod A)
Komise pro kulturu a cestovní ruch
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 6. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 4.
6. 2012.
Bod B)
Komise sociální a zdravotní
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis ze 4. schůze komise sociální a zdravotní ze dne 28. 5.
2012.
XXX
V Zákupech dne 6. června 2012

Ing. Radek Lípa
starosta

Iva Kreisingerová
místostarostka
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