MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 26. října 2016 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 160/2016/ZM – 162/2016/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 160/2016/ZM
Smlouva o úvěru na koupi pozemků p. č. 1067/1, p. č. 1184, p. č. 1185, p. č. 1189, p. č. 1190
včetně budovy čp. 184, p. č. 1191 a část p. č. 1186 v k. ú. Zákupy
- Komerční banka, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru na koupi pozemků p. č. 1067/1, p. č. 1184, p. č. 1185, p. č.
1189, p. č. 1190 včetně budovy čp. 184, p. č. 1191 a část p. č. 1186 v k. ú. Zákupy s Komerční
bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, v předloženém znění,
b) pověřuje Ing. Radka Lípu, starostu města podpisem smlouvy.
XXX
usnesení č. 161/2016/ZM
Rozpočtové opatření č. 17/2016
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2016 na straně výdajů ve výši
2 500 000,- Kč a financování ve výši 2 500 000,- Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 162/2016/ZM
Koupě pozemků p. č. 1067/1, p. č. 1184, p. č. 1185, p. č. 1189, p. č. 1190 včetně budovy
čp. 184, p. č. 1191 a část p. č. 1186 v k. ú. Zákupy
- KN-STAV s. r. o., Mimoňská 184, Zákupy, IČ 49101374
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemků p. č. 1067/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře
31 m2, p. č. 1184 zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 382 m2, p. č. 1185 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 32 m2, p. č. 1189 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 117 m2,
p. č. 1190 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 412 m2 včetně budovy čp. 184, p. č. 1191 ostatní
plocha, manipulační plocha o výměře 567 m2 a pozemku p. č. 1186/2 zastavěná plocha a nádvoří,
společný dvůr o výměře 1892 m2 dle geometrického plánu č. 1413-210/2016, od KN-STAV s. r. o.,
Mimoňská 184, Zákupy, IČ 49101374, za celkovou cenu 2.500.000,- Kč, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
XXX
V Zákupech dne 31. října 2016

Ing. Radek Lípa
starosta města

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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