MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 3. srpna 2016 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 141/2016/ZM – 150/2016/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 141/2016/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 26. 7. 2016.
XXX
usnesení č. 142/2016/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej části pozemku p. č. 412/1 v k. ú. Kamenice u Zákup
- p. M. Š., Kozly a pí A. Š., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 412/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2 v k. ú.
Kamenice u Zákup, p. M. Š., Kozly, Kozly u České Lípy a pí A. Š., Zákupy, za cenu 120,Kč/m2, celková cena 10.200,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod B)
Prodej pozemků p. č. 548/3 a p. č. 548/5 v k. ú. Božíkov
- p. N. J., Pod Holým vrchem 1389, Česká Lípa
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemků p. č. 548/3 trvalý travní porost o výměře 799 m2 a p. č. 548/5
trvalý travní porost o výměře 38 m2 v k. ú. Božíkov, p. N. J., Pod Holým vrchem, Česká
Lípa, za cenu 300,- Kč/m2, tj. 251.100,- Kč + DPH 21 %,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod C)
Koupě pozemku p. č. 1532 v k. ú. Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1532 ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Zákupy,
dle zákresu, od p. Ing. M. Š. a pí M. Š., Zákupy za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 100.200,Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
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Bod D)
Zrušení věcného předkupního práva
- J. M., M. B., Na Ptačí louce, Česká Lípa
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje dohodu o zrušení věcného předkupního práva ve prospěch města Zákupy
k pozemku p. č. 2618/9 trvalý travní porost o výměře 998 m2 v k. ú. Zákupy, v majetku p.
J. M. a pí M. B., Na Ptačí louce, Česká Lípa, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem dohody.
XXX
usnesení č. 143/2016/ZM
Zápisy ze schůzí finančního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 30. schůze finančního výboru konané
dne 11. 7. 2016 a zápis z 31. schůze finančního výboru konané dne 25. 7. 2016.
XXX
usnesení č. 144/2016/ZM
Rozpočtové opatření č. 11/2016
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovým opatřením č. 11/2016 tyto rozpočtové
změny v upraveném znění:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4213 – investiční přijaté transfery ze státních
fondů o 164 000,- Kč (dotace na snížení energetické náročnosti DPS, KD, ZŠ a MŠ)
1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 2122 – sběr a zpracování druhotných surovin a
položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 2 000,- Kč
1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 - ostatní záležitosti kultury a položce 2321
– přijaté neinvestiční dary o 100 000,- Kč (dary)
2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 65 000,- Kč (závěrečné zprávy SEN ZŠ a MŠ vyúčtování dotace)
2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5331 –
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 65 000,- Kč (mzdové
prostředky na nepedagogické pracovníky)
2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5151 –
studená voda o 34 000,- Kč (zvýšení záloh na spotřebu vody v KD)
2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce
5169 – nákup ostatních služeb o 100 000,- Kč (slavnosti, publikace viz 1.3)
2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 4350 - domovy pro seniory a položce 5169 –
nákup ostatních služeb o 2 000,- Kč
2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 6121 –
budovy, haly a stavby o 100 000,- Kč (pergoly u DPS viz 3.1)
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2.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a
položce 5139 – nákup materiálu o 60 000,- Kč (Projekt Přeshraniční spolupráce)
3. Snížení výdajů
3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5331 –
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 100 000,- Kč (viz 2.6)
3.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 - požární ochrana – dobrovolná část a
položce 5169 – nákup ostatních služeb o 60 000,- Kč
XXX
usnesení č. 145/2016/ZM
Veřejná zakázka „Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy
- USKP: 33758/5-3444“
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy – USKP: 33758/5-3444“ a
přidělení této zakázky uchazeči – JMV tech, s. r. o., U Stadionu 1190, Most, IČ 47286334
v celkové částce za dílo 614.036,35 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy,
b) pověřuje Ing. Radka Lípu, starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění.
XXX
usnesení č. 146/2016/ZM
Prestižní cena města Zákupy za rok 2016
Zastupitelstvo města Zákupy uděluje „Prestižní cenu města Zákupy za rok 2016“ panu F. V.,
Zákupy za celoživotní práci pro město Zákupy, realizovanou ve spolkové činnosti především
jako dlouholetý aktivní člen a funkcionář Sboru dobrovolných hasičů Zákupy a Vlasteneckodobročinné obce baráčnické Zákupy.
XXX
usnesení č. 147/2016/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu Zákupy
– p. J. K., 471 23 Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) pořízení Změny č. 2 územního plánu Zákupy, a to plochy zemědělské –
pozemky p. č. 1492/2 a 1492/3 v k. ú. Božíkov, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – pana J. K., bytem Mírové náměstí 91, 471 23 Zákupy, za
podmínky úplné úhrady nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu územního
plánu) na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního
zákona). Ke zpracování návrhu Zadání změny č. 2 územního plánu Zákupy bude přistoupeno
při minimálně 10 žádostech o změnu územního plánu Zákupy.
XXX
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usnesení č. 148/2016/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu Zákupy
– p. J. J., Lužická, 470 01 Česká Lípa
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) pořízení Změny č. 2 územního plánu Zákupy, a to plochy zemědělské –
pozemky p. č. 199/1 a 199/3 v k. ú. Božíkov, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – pana J. J., bytem Lužická, 470 01 Česká Lípa, za podmínky
úplné úhrady nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu územního plánu) na její
zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního zákona). Ke
zpracování návrhu Zadání změny č. 2 územního plánu Zákupy bude přistoupeno při
minimálně 10 žádostech o změnu územního plánu Zákupy.
XXX
usnesení č. 149/2016/ZM
Soudní spor – určení vlastnictví pozemků – Kamenický vrch
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí usnesení Okresního soudu v České Lípě č. j. 34
C 60/2013–171 ve věci určení vlastnického práva města Zákupy.
XXX
usnesení č. 150/2016/ZM
Změna složení členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a) odvolává, na vlastní žádost, p. Jana Dvořáka, bytem V Lukách 126, Zákupy z funkce člena
kontrolního výboru ke dni 3. 8. 2016
b) volí p. Jana Dvořáka st., bytem V Lukách 126, Zákupy členem kontrolního výboru s
účinností od 4. 8. 2016.
XXX
V Zákupech dne 5. srpna 2016

Ing. Radek Lípa
starosta města

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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