USNESENÍ
z 8. schůze rady města Zákupy,
která se konala dne 27. 4. 2011
(č. usnesení 70/2011 – 85/2011)
______________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 70/2011
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni 21. 4. 2011.
XXX
usnesení č. 71/2011
Pronájem části pozemku p. č. 338, 339, 342 v k. ú. Zákupy
– p. M. H., Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje pronájem části pozemku p. č. 338 ostatní plocha, p. p. č. 339 zahrada, p. p. č. 342 zastavěná
plocha o výměře cca 540 m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy za účelem užívání jako zahrada, na dobu neurčitou, s účinností od 1.
5. 2011, nájemné 1,50 Kč/m2/rok panu M. H., Zákupy.
XXX
usnesení č. 72/2011
Pronájem nebytových prostor
– restaurace a stánek s občerstvením na koupališti v Zákupech
Rada města Zákupy schvaluje nájem nebytových prostor – restaurace na p. p. č. 1289 v areálu koupaliště, Zákupy o celkové
výměře 400 m2 a stánek s občerstvením na koupališti v Zákupech stojící na pozemku p. č. 1288 o výměře 105 m2 v k. ú.
Zákupy firmě GASKOP, s. r. o., Partyzánská 1033/9, Česká Lípa, IČ 25485733, za účelem podnikání v hostinské činnosti na
dobu určitou od 1. 6. 2011 do 30. 9. 2011 za nájemné ve výši 8.000,- Kč/měs. + záloha 4.000,- Kč/měs. za vodu a elektřinu.
Přílohou smlouvy o nájmu bude movitý majetek předaný nájemci do pronájmu.
XXX
usnesení č. 73/2011
Zřízení věcných břemen
Rada města Zákupy schvaluje
a) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno právo vedení a
údržby kanalizační přípojky přes pozemek p. č. 1852/1, 1851/1 v k. ú. Zákupy dle
geometrického plánu č. 1214-56/2011, pro pí V. K., Kvítkov
b) uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno právo přístupu při
opravě a údržbě vodovodní přípojky přes pozemek p. č. 1057 v k. ú. Zákupy dle geometrického
plánu č. 1201-793/2010, pro p. O. F., Praha 4,
c) uzavřít smlouvu o budoucím zřízení věcného břemene, kterým se zřizuje věcné břemeno právo
vedení a údržby vodovodního potrubí a el. sítě přes pozemky p. č. 1614/3, 1613/3 a 1609 v k. ú.
Zákupy dle snímku KN, pro Český zahrádkářský svaz ZO Zákupy, Gagarinova 321, Zákupy, IČ
71211284.
XXX
usnesení č. 74/2011
Správa bytového fondu

Bod A)
Přidělení bytu Nové Zákupy 532/14, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje přidělení bytu č. 14 o velikosti 1+1 na adrese Nové Zákupy 532, Zákupy, pí A. U., Zákupy.
Bod B)
Přidělení bytu Koželužská 214/2, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje přidělení bytu č. 2 o velikosti 1+2 na adrese Koželužská 214, Zákupy, pí V. K., Bohatice .
Bod C)
Přidělení bytu Nové Zákupy 511/20, Zákupy
Rada města Zákupy neschvaluje
a) přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+3 na adrese Nové Zákupy 511, Zákupy p. J. M., Zákupy
b) přidělení bytu č. 20 o velikosti 1+3 na adrese Nové Zákupy 511, pí J. Š., Zákupy.
Bod D)
Uzavření nájemní smlouvy – manželé V.
Rada města Zákupy schvaluje
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 na adrese Borská 34, Zákupy pro manžele V.
na tři měsíce
b) uzavření dohody o splátkách s manžely V., Zákupy,
týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu ve výši
2.000,- Kč měsíčně.
XXX
usnesení č. 75/2011
Smlouva o podmínkách realizace stavby „Revitalizace Svitávky – Božíkov“
– Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov
Rada města Zákupy
a) schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním
vypořádání č. 193/2011 souvisejícím s realizací stavby „Revitalizace Svitávky – Božíkov“
v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
XXX
usnesení č. 76/2011
Smlouva o zařazení odsouzených do zaměstnání
– Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1, Praha 4
Rada města Zákupy schvaluje
a) uzavření smlouvy o zařazení odsouzených do zaměstnání s Vězeňskou službou České republiky,
Soudní 1672/1, 140 67 Praha 4, IČ 00212423, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
XXX
usnesení č. 77/2011
Užívání závěsného odznaku
Rada města Zákupy stanovuje dle § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že sl. Iva
Kreisingerová, místostarostka města Zákupy může při významných příležitostech, občanských obřadech a při přijímání
prohlášení snoubenců o uzavření manželství užívat závěsný odznak.
XXX
usnesení č. 78/2011
Žádosti o finanční příspěvek

Bod A)
Pekařství Bohemia s. r. o., Třeboňská 147/4, Jablonec nad Nisou
Rada města Zákupy neschvaluje obchodní firmě Pekařství Bohemia s. r. o., Třeboňská 147/4, Jablonec nad Nisou, IČ
25041665 finanční příspěvek ve výši 6.000,- Kč na úhradu části nákladů souvisejících s provozem podnikatelské činnosti.
Bod B)
TJ Zákupy, odbor ASPV, Družstevní 390, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje TJ Zákupy, odboru ASPV, Družstevní 390, Zákupy, IČ 48282766 finanční příspěvek ve výši
2.000 Kč na 49. ročník Běhu zámeckým parkem.
XXX
usnesení č. 79/2011
Veřejná zakázka malého rozsahu
– „Údržba a opravy veřejného osvětlení města Zákupy“
Rada města Zákupy
a) souhlasí s doporučením komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu “Údržba a opravy veřejného osvětlení města Zákupy” a přidělením této zakázky firmě
Elektro Nekola s. r. o., Velký Grunov 39, 471 29 Brniště, IČ 27336336
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění s vybraným uchazečem.
XXX
usnesení č. 80/2011
Směrnice MěÚ Zákupy č. 3/2011 – finanční kontrola
Rada města Zákupy schvaluje Směrnici č. 3/2011 finanční kontrola v předloženém znění s účinností od 1. 5. 2011.
XXX
usnesení č. 81/2011
Zpráva o hospodaření v městských lesích 2010
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu o hospodaření v městských lesích za rok 2010.
XXX
usnesení č. 82/2011
Základní a mateřská škola Zákupy
Bod A)
Prázdninové přerušení provozu mateřské školy
Rada města Zákupy souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy, Základní školy a Mateřské školy Zákupy, příspěvkové
organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428, v termínu od 1. 7. do 12. 8. 2011.
Bod B)
Informace – vyhlášení volného dne
Rada města Zákupy bere na vědomí informaci o vyhlášení volného dne ředitelem Základní školy a Mateřské školy Zákupy,
příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428, pro žáky základní školy v termínu 30. 6. 2011.
XXX
usnesení č. 83/2011
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
– obsazení bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města Zákupy
a) schvaluje přidělení bytu č. 3 v Domě s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 504, Zákupy panu
J. Š., bytem Velký Grunov od 1. 5. 2011
b) bere na vědomí volné byty v Domě s pečovatelskou službou, Nové Zákupy 501 – 506, Zákupy.

XXX
usnesení č. 84/2011
Kronikářský zápis za rok 2010
Rada města Zákupy bere na vědomí kronikářský zápis za rok 2010.
XXX
usnesení č. 85/2011
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. 4. 2011.
Bod B)
Komise sociální a zdravotní
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 5. schůze komise sociální a zdravotní ze dne 13. 4. 2011.
Bod C)
Komise pro mládež a tělovýchovu
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 20. 4. 2011.
XXX
V Zákupech dne 27. dubna 2011
Ing. Radek Lípa
starosta

Iva Kreisingerová
místostarostka

