MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 23. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 26. 3. 2012
(č. usnesení 224/2012 – 234/2012)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 224/2012
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni
19. 3. 2012.
XXX
usnesení č. 225/2012
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Záměr města prodat a pronajmout pozemky v k. ú. Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje záměr města
a) pronajmout část pozemku p. č. 548/1 trvalý travní porost a část pozemku p. č. 547 vodní plocha
o výměře 500 m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem zahrady,
b) pronajmout část pozemku p. č. 2421 ostatní plocha a část pozemku p. č. 2423 trvalý travní
porost o výměře 4 330 m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy, na dobu neurčitou, za účelem zahrady,
c) prodat část pozemku p. č. 336 ostatní plocha, část pozemku p. č. 337 ovocný sad a pozemek p. č.
335 ostatní plocha o výměře 3 600 m2 v k. ú. Zákupy dle zákresu a dále prodat pozemek p. č.
534 zahrada o výměře 524 m2, pozemek p. č. 530 zahrada o výměře 187 m2 a pozemek p. č. 528
zastavěná plocha o výměře 329 m2 v k. ú. Zákupy dle zákresu,
d) prodat pozemek p. č. 1082 ostatní plocha o výměře 39 m2 v k. ú. Zákupy dle zákresu.
Bod B)
Pronájem pozemku p. č. 52/1 v k. ú. Brenná
– p. M. Š., Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje pronájem pozemku p. č. 52/1 trvalý travní porost o výměře 2552 m2
dle zákresu v k. ú. Brenná p. M. Š., Zákupy, na dobu neurčitou od 1. 4. 2012, za účelem chovu
bažantů, nájemné 0,75 Kč/m2/rok.
Bod C)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– p. J. M., Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
kterým se zřizuje věcné břemeno k umístění vodovodní šachty a přípojky na pozemku p. č. 840/1
v k. ú. Zákupy dle snímku KN, pro p. J. M., Zákupy.
XXX
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usnesení č. 226/2012
Záměr pronajmout nebytové prostory – restaurace a stánek s občerstvením na koupališti
v Zákupech
Rada města Zákupy schvaluje záměr města pronajmout nebytové prostory – restaurace na p. p. č.
1289 v areálu koupaliště, Zákupy o celkové výměře 400 m2 a stánku s občerstvením na koupališti
v Zákupech stojící na pozemku p. č. 1288 o výměře 105 m2 , na dobu určitou od 1. 5. 2012 do 30.
9. 2012.
XXX
usnesení č. 227/2012
Správa bytového fondu
Bod A)
Uzavření nájemní smlouvy - Gagarinova 329/1, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 1+2 na adrese
Gagarinova 329, Zákupy s pí L. J., Zákupy.
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 p. M. M., Česká Lípa.
Bod C)
Přechod nájmu bytu dle § 708 Občanského zákoníku
Rada města Zákupy bere na vědomí přechod nájmu bytu č. 25 v ul. Nové Zákupy 512, Zákupy dle
§ 708 Občanského zákoníku z pí M. P. na p. P. P., bytem tamtéž.
XXX
usnesení č. 228/2012
Veřejné zakázky
Bod A)
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce chodníku před
Základní školou a Mateřskou školou v Zákupech“
Rada města Zákupy
a) souhlasí se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce
chodníku před Základní školou a Mateřskou školou v Zákupech“
b) stanovuje hodnotící komisi ve složení - členové: Mgr. Čestmír Kopřiva, člen zastupitelstva
města, Iva Kreisingerová, místostarostka města, Ing. Zdeněk Rydygr, člen rady města, Marta
Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ, Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářskosprávního odboru MěÚ; náhradníci: Bc. Petr Kreisinger, člen ZM, Jiří Hladký, Služby místního
hospodářství, Petra Vejtrubová, referentka OV, Jan Dvořák, člen ZM.
Bod B)
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
- „Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky – ul. Školní, Zákupy“
Rada města Zákupy
a) souhlasí se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken a
balkonových dveří určených bytů za plastové prvky – ul. Školní, Zákupy“
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b) stanovuje hodnotící komisi ve složení - členové: Iva Kreisingerová, místostostarostka města,
Mgr. Jaroslav Hajdů, člen rady města, Ing. Pavel Řezník, člen zastupitelstva města, Boris Ornst,
člen ZM, Pavel Kouba, správce bytového fondu, Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby
MěÚ, Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ; náhradníci: Bc. Petr
Kreisinger, člen ZM, Ing. Zdeněk Rydygr, člen ZM, Jan Dvořák, člen ZM, Ing. Zuzana
Šostková, tajemnice MěÚ, Pavel Paták, člen RM.
Bod C)
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu
- „Výměna oken a balkonových dveří určených bytů za plastové prvky, výměna MIV – ul.
Nové Zákupy, Zákupy“
Rada města Zákupy
a) souhlasí se zahájením zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu "Výměna oken a
balkonových dveří určených bytů za plastové prvky, výměna MIV – ul. Nové Zákupy, Zákupy“
b) stanovuje hodnotící komisi ve složení - členové: Iva Kreisingerová, místostostarostka města,
Mgr. Jaroslav Hajdů, člen rady města, Ing. Pavel Řezník, člen zastupitelstva města, Boris Ornst,
člen ZM, Pavel Kouba, správce bytového fondu, Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby
MěÚ, Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ; náhradníci: Bc. Petr
Kreisinger, člen ZM, Ing. Zdeněk Rydygr, člen ZM, Jan Dvořák, člen ZM, Ing. Zuzana
Šostková, tajemnice MěÚ, Pavel Paták, člen RM.
Bod D)
Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení žacího zahradního traktoru, motorové pily
a křovinořezu na údržbu veřejné zeleně"
Rada města Zákupy souhlasí s doporučením komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné
zakázky malého rozsahu „Pořízení žacího zahradního traktoru, křovinořezu a motorové pily" a
přidělením této zakázky firmě Josef Lukavec, prodej a opravy motorových pil, Velký Valtinov
100, 471 25 Jablonné v Podještědí, IČ 48302856. Celková cena činí 168.840,- Kč s DPH.
XXX
usnesení č. 229/2012
Finanční příspěvky
Bod A)
Žádost „Junior aréna“ o. s., Ústí nad Labem o příspěvek na výstavu v roce 2012
Rada města Zákupy neschvaluje příspěvek na interaktivní výstavu „Slovo má Hurvínek“ v roce
2012 v našem městě pro „Junior aréna“ o. s., Ústí nad Labem, IČ 26556065 ve výši 10.000,- Kč
dle důvodové zprávy.
Bod B)
Akce Českého červeného kříže pro děti - příručka „První pomoc není věda“
Rada města Zákupy neschvaluje poskytnout finanční příspěvek na realizaci akce Českého
červeného kříže, vydání příručky „První pomoc není věda“ pro IV-Nakladatelství s. r. o.,
Winstona Churchilla 2, 113 59 Praha 3.
XXX
usnesení č. 230/2012
Zpráva o vyřazování majetku města Zákupy
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Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o vyřazování majetku města Zákupy
k 31. 1. 2012.
XXX
usnesení č. 231/2012
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce elektřiny
– Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, IČ 25458302
Rada města Zákupy schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
pro město Zákupy ze dne 7. 7. 2008, o poskytování produktů v roce 2012, s firmou Centropol
Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, IČ 25458302, s účinností od 1. 1. 2012.
XXX
usnesení č. 232/2012
Žádost o souhlas s použitím znaku města Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje použití znaku města Zákupy na hrací kin-ballový míč, oddíl kinballu, TJ Zákupy, odbor ASPV Zákupy, IČ 48282766.
XXX
usnesení č. 233/2012
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- obsazení bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 v Domě s pečovatelskou
službou, Nové Zákupy 504, Zákupy, s manžely M. D. a E. D., bytem Staré Křečany 492, PSČ 407
61, od 1. 4. 2012.
XXX
usnesení č. 234/2012
Komise rady města
Bod A)
Komise pro kulturu a cestovní ruch
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis ze 3. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
5. 3. 2012.
Bod B)
Komise sociální a zdravotní
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 2. schůze komise sociální a zdravotní ze dne 14. 3.
2012.
Bod C)
Bytová komise
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 2. jednání bytové komise ze dne 19. 3. 2012.
XXX
V Zákupech dne 26. března 2012

Ing. Radek Lípa
starosta

Iva Kreisingerová
místostarostka
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