MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 27. června 2012 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy
(č. usnesení 152/2012 – 160/2012)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 152/2012
Žádost o snížení ceny pozemku p. č. 853/46 v k. ú. Brenná
- pí I. J., Brenná 36E, Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy trvá na svém usnesení č. 127/2012 bod B), týkající se prodeje
pozemku p. č. 853/46 ostatní plocha o výměře 176 m2 v k. ú. Brenná.
XXX
usnesení č. 153/2012
Schválení Zadání změny č. 1 Územního plánu Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje, v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, upravený návrh Zadání
změny č. 1 územního plánu Zákupy, zpracovaný pořizovatelem ve spolupráci s určeným
zastupitelem Ing. Radkem Lípou.
XXX
usnesení č. 154/2012
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
– Státní zemědělský intervenční fond, Praha
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR se Státním
zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 48133981, na
projekt Pořízení lesní techniky, v předloženém znění
b) pověřuje starostu města Zákupy Ing. Radka Lípu podpisem této dohody.
XXX
usnesení č. 155/2012
Rozpočtová změna č. 4/2012
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012 v navrženém znění:
1. Navýšení příjmů a výdajů
1.1 navýšení rozpočtu na položce 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů o 72 000,- Kč
(dotace na hospodaření v lesích)
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1.2 navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5139 – nákup materiálu
j.n. o 40 000,- Kč (nákup stromků)
1.3 navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5169 – nákup ostatních
služeb o 72 000,- Kč (ožínání)
1.4 navýšení rozpočtu na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5154 –
elektrická energie o 16 000,- Kč
1.5 navýšení rozpočtu na paragrafu 3419 - ostatní tělovýchovná činnost a položce 5169 –
nákup ostatních služeb o 10 000,- Kč (projektová dokumentace)
1.6 navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 6123
– dopravní prostředky o 23 000,- Kč
2. Snížení výdajů
2.1 snížení výdajů na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5171 – opravy a udržování
o 40 000,- Kč (přesun na položku 5139)
2.2 snížení výdajů na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5171 – opravy
a udržování o 26 000,- Kč (přesun na položku 5154 a 5169)
2.3 snížení výdajů na paragrafu 5512 požární ochrana – dobrovolná část a položce 5171 –
opravy a udržování o 23 000,- Kč (přesun na položku 6123).
XXX
usnesení č. 156/2012
Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup vozu Ford Transit Kombi BASE“
Zastupitelstvo města Zákupy
a) souhlasí s doporučením komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Nákup vozu Ford Transit Kombi BASE“ a přidělením této zakázky firmě Auto –
Arena, s. r. o., Podzimní 5121/10, Jablonec nad Nisou, IČ 4697992 za celkovou cenu vč.
DPH 622.792,- Kč
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy s vybraným uchazečem.
XXX
usnesení č. 157/2012
Závěrečný účet města za rok 2011
Zastupitelstvo města Zákupy vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města roku
2011, schvaluje závěrečný účet města za rok 2011 bez výhrad.
XXX
usnesení č. 158/2012
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Zákupy za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
a hospodaření Základní školy a Mateřské školy Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347,
Zákupy, IČ 46750428, za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bez výhrad.
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XXX
usnesení č. 159/2012
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkové
organizace DD a DPS Zákupy za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
a hospodaření Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvkové
organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ 71167463 za účetní období od 1. 1. 2011 do 31.
12. 2011 a výrok auditora – bez výhrad.
XXX
usnesení č. 160/2012
Výbory zastupitelstva města
Bod A)
Změna složení členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a) odvolává p. Ing. Vlastislava Chába, bytem K Pastvinám 412, Zákupy z funkce člena
kontrolního výboru ke dni 30. 6. 2012
b) volí Ing. Helenu Rydygrovou, bytem K Pastvinám 423, Zákupy členkou kontrolního
výboru s účinností od 1. 7. 2012.
Bod B)
Osadní výbor Kamenice
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 2. schůze Osadního výboru Kamenice
ze dne 1. června 2012.
XXX
V Zákupech dne 27. června 2012

Ing. Radek Lípa
starosta

Iva Kreisingerová
místostarostka
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