MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 14. září 2016 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 151/2016/ZM – 159/2016/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 151/2016/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 5. 9. 2016.
XXX
usnesení č. 152/2016/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej pozemku p. č. 331/1 v k. ú. Zákupy
- p. Z. S., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 331/1 trvalý travní porost o výměře 350 m2 v k. ú. Zákupy,
p. Z. S., Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, tj. 42.000,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod B)
Prodej pozemku p. č. 355 v k. ú. Kamenice u Zákup
- p. P. S., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 355 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 56 m2
v k. ú. Kamenice u Zákup, p. P. S., Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, tj. 6.720,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod C)
Prodej pozemku p. č. 1796 v k. ú. Zákupy
- p. T. A. a pí M. A., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 1796 trvalý travní porost o výměře 960 m2 v k. ú. Zákupy,
p. T. A. a pí M. A., Zákupy, za cenu 40,- Kč/m2, tj. 38.400,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod D)
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Bezúplatný převod částí pozemků p. č. 1008, p. č. 2104, p. č. 997, p. č. 1012, p. č. 988
a p. č. 1009 v k. ú. Zákupy
- Farma Svitavka s. r. o., Nové Zákupy 315, Zákupy, IČ 27326411
- Angusland s. r. o., Nové Zákupy 315, Zákupy, IČ 25448048
- Biochov s. r. o., Postřelná 121, Jablonné v Podještědí, IČ 25422707
- Státní pozemkový úřad ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje bezúplatný převod pozemků p. č. 1008/2 orná půda o výměře 241 m2 a p. č.
2104/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 15 m2 v k. ú. Zákupy, dle
geometrického plánu č. 1397-57/2016, od společnosti Farma Svitavka s. r. o., Nové
Zákupy 315, Zákupy, IČ 27326411,
b) schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1012/2 ostatní plocha, neplodná půda o
výměře 30 m2 v k. ú. Zákupy, dle geometrického plánu č. 1397-57/2016 a pozemku p. č.
997/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 46 m2 v k. ú. Zákupy, dle
geometrického plánu č. 1407-142/2016, od společnosti Angusland s. r. o., Nové Zákupy
315, Zákupy, IČ 25448048,
c) schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 988/2 ovocný sad o výměře 221 m2 v k. ú.
Zákupy, dle geometrického plánu č. 1407-142/2016, od společnosti Biochov s. r. o.,
Postřelná 121, Jablonné v Podještědí, IČ 25422707,
d) schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1009/2 vodní plocha, koryto vodního toku o
výměře 1129 m2 v k. ú. Zákupy, dle geometrického plánu č. 1397-57/2016, od Státního
pozemkového úřadu ČR, Husinecká 1024/11a, Praha, IČ 01312774.
Bod E)
Prodej pozemku p. č. 353 v k. ú. Kamenice u Zákup
- p. M. M., Bazovského, Praha 6 - Řepy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 353 trvalý travní porost o výměře 389 m2 v k. ú. Kamenice
u Zákup, p. M. M., Bazovského, Praha 6 - Řepy, za cenu 120,- Kč/m2, tj. 46.680,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
XXX
usnesení č. 153/2016/ZM
Zápis ze schůze kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 5. schůze kontrolního výboru konané
dne 31. 8. 2016.
XXX
usnesení č. 154/2016/ZM
Zápisy ze schůzí finančního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 32. schůze finančního výboru konané
dne 25. 8. 2016 a zápis z 33. schůze finančního výboru konané dne 5. 9. 2016.
XXX
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usnesení č. 155/2016/ZM
Rozpočtové opatření č. 13/2016
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovým opatřením č. 13/2016 tyto rozpočtové
změny v upraveném znění:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů o 56
000,- Kč
1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace
v zemědělství a potravinářství a položce 3111 – příjmy z prodeje pozemků o 500 000,Kč
1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce
2321 – přijaté neinvestiční dary o (120 000,- Kč) 150 000,- Kč
1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a
položce 2131 - příjmy z pronájmu pozemků o 4 000,- Kč
2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5139 – nákup
materiálu o 100 000,- Kč (nákup broušené, nákup materiálu na opravu mostu v Šidlově)
2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5171 – opravy a
udržování o 200 000,- Kč (opravy místních komunikací broušenou, částečná
rekonstrukce chodníku v Nádražní ulici)
2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2321 - odvádění a čištění odpadních vod a
nakládání s kaly a položce 5171 – opravy a udržování o 30 000,- Kč (oprava kanalizační
vpusti)
2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce
5169 – nákup ostatních služeb o (150 000,- Kč) 180 000,- Kč (Zákupské slavnosti)
2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a
položce 5171 – opravy a udržování o 50 000,- Kč (oprava parkoviště, oprava cesty
k chatkám)
2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a
položce 5171 – opravy a udržování o 50 000,- Kč (opravy techniky před STK)
2.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a
položce 5169 – nákup ostatních služeb o 100 000,- Kč (sekání, vyžínání)
XXX
usnesení č. 156/2016/ZM
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Zvýšení bezpečnosti – rekonstrukce chodníku
v Božíkově u Zákup – ISPROFOND 5517510074“

Zastupitelstvo města Zákupy
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a) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Zvýšení bezpečnosti – rekonstrukce
chodníku v Božíkově u Zákup – ISPROFOND 5517510074“ s firmou SaM silnice a mosty
Děčín a.s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25042751 v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
XXX
usnesení č. 157/2016/ZM
Individuální dotace na podporu sportu v roce 2016
- FC Kamenice, Kamenice 43, Zákupy, IČ 49864106
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje poskytnutí individuální dotace na podporu sportu v roce 2016 na zaplacení
poplatků dle přestupního řádu FAČR – postup do Krajské soutěže a materiální vybavení
klubu ve výši 150.000 Kč pro FC Kamenice, Kamenice 43, Zákupy, IČ 49864106,
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09 – 54/2016 s FC Kamenice, Kamenice
43, Zákupy, IČ 49864106 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 158/2016/ZM
Souhlas se změnou názvu železniční zastávky „Božíkov“ na „Zákupy-Božíkov“
- KORID LK, spol. s r. o., U Jezu 642/2a, Liberec, IČ 27267351
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje návrh změnit název železniční stanice „Božíkov“ na
nový název „Zákupy–Božíkov“.
XXX
usnesení č. 159/2016/ZM
Osadní výbor Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
ze 17. a 18. schůze konané dne 31. 7. 2016 a 7. 8. 2016.
XXX
V Zákupech dne 19. září 2016

Ing. Radek Lípa
starosta města

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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