MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 18. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 23. listopadu 2016 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 163/2016/ZM – 169/2016/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 163/2016/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 14. 11. 2016.
XXX
usnesení č. 164/2016/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej části pozemku p. č. 976 v k. ú. Zákupy
- Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, IČ 75032333
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 976/3 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 3418 m2 v k.
ú. Zákupy, dle geometrického plánu č. 1120-7/2008, Národnímu památkovému ústavu,
Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1, IČ 750032333, za cenu 60,- Kč/m2, tj. 205.080,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod B)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 1535/1 v k. ú.
Božíkov - p. J. B., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 1535/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 420 m2 v k. ú. Božíkov, dle
zákresu, p. J. B., Zákupy, za cenu 80,- Kč/m2, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Bod C)
Směna pozemků v k. ú. Kamenice u Zákup
- ZOD Brniště a. s., Jáchymov 1, Brniště, IČ 00119407
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje směnnou smlouvu na směnu pozemků v majetku města Zákupy:
- p. č. 439/5 lesní pozemek o výměře 574 m2
- p. č. 439/6 lesní pozemek o výměře 2801 m2
- p. č. 449/2 lesní pozemek o výměře 2056 m2
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- p. č. 449/3 lesní pozemek o výměře 212 m2
- p. č. 451/2 lesní pozemek o výměře 208 m2
- p. č. 453/2 lesní pozemek o výměře 114 m2
- p. č. 455/3 trvalý travní porost o výměře 501 m2
vše v k. ú. Kamenice u Zákup, oddělených dle geometrického plánu č. 239-3/2016,
za pozemky v majetku ZOD Brniště a. s., Jáchymov 1, Brniště, IČ 00119407:
- p. č. 552/2 lesní pozemek o výměře 3821 m2
- p. č. 553 trvalý travní porost o výměře 782 m2
- p. č. 554/1 trvalý travní porost o výměře 471 m2
vše v k. ú. Kamenice u Zákup, dle zákresu, bez doplatku, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy,
c) schvaluje zachování předkupního práva ve prospěch Státního pozemkového úřadu, IČ
01312774, k pozemku p. č. 554/1 trvalý travní porost v k. ú. Kamenice u Zákup.
XXX
usnesení č. 165/2016/ZM
Zápisy ze schůzí finančního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 34.–38. schůze finančního výboru
konaných ve dnech 19. 9. 2016, 5. 10. 2016, 26. 10. 2016, 8. 11. 2016 a 14. 11. 2016.
XXX
usnesení č. 166/2016/ZM
Rozpočtové opatření č. 20/2016
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2016 na straně příjmů ve
výši 1.278.000,- Kč a na straně výdajů ve výši 1.278.000,- Kč, v upraveném znění.
XXX
usnesení č. 167/2016/ZM
Kontokorentní úvěr
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33,
Praha 1, IČ 45317054, ve výši 2.000.000,- Kč, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
XXX
usnesení č. 168/2016/ZM
Veřejná zakázka – Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost ve společném
domově Evropa, číslo projektu: 100248764 „Město Zákupy – Dodávka hasičského
vozidla CAS“
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje kupní smlouvu na zakázku - Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro
budoucnost ve společném domově Evropa, číslo projektu: 100248764 „Město Zákupy –
Dodávka hasičského vozidla CAS“ s vybraným uchazečem WISS CZECH, s. r. o.,
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Halenkovice 10, Halenkovice, IČ 29305934, v celkové ceně 9.384.034,- Kč vč. DPH, dle
důvodové zprávy,
b) pověřuje starostu města podpisem této kupní smlouvy v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 169/2016/ZM
Osadní výbor Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 19. schůze konané dne 9. 10. 2016.
XXX
V Zákupech dne 28. listopadu 2016

Ing. Radek Lípa
starosta města

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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