MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 24. července 2017 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 231/2017/ZM – 241/2017/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 231/2017/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 17. 7. 2017.
usnesení č. 232/2017/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej pozemků p. č. 1609/14, p. č. 1609/9 a p. č. 1609/10 v k. ú. Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 1609/14 trvalý travní porost o výměře 974 m 2 v k. ú.
Zákupy, dle zákresu, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení ve výši 673.100,- Kč
včetně DPH, do vlastnictví kupujících pana F. G., bytem náměstí TGM, Česká Lípa a paní
D. K., bytem Uranová, Česká Lípa,
b) schvaluje prodej pozemku p. č. 1609/9 trvalý travní porost o výměře 1088 m2 v k. ú.
Zákupy, dle zákresu, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení ve výši 737.200,- Kč
včetně DPH, do vlastnictví kupující paní M. M., bytem Pražská, Česká Lípa,
c) schvaluje prodej pozemku p. č. 1609/10 trvalý travní porost o výměře 1041 m 2 v k. ú.
Zákupy, dle zákresu, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení ve výši 736.650,- Kč
včetně DPH, do vlastnictví kupující paní M. M., bytem Pražská, Česká Lípa,
d) pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 282/1 v k. ú. Zákupy
- M. D., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 282/7 zahrada o výměře 116 m2 v k. ú. Zákupy, dle
geometrického plánu č. 1441-102/2017, M. D., Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, tj. 13.920,Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod C)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 1535/1 v k. ú.
Božíkov - p. J. M. a pí M. M., Božíkov, Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
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a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 1535/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 239 m2 v k. ú. Božíkov, dle
zákresu, p. J. M. a pí M. M., Božíkov, Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Bod D)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 1535/1
a odkup části pozemku p. č. 38/5 v k. ú. Božíkov
- p. J. N. a pí M. N., 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 130 m2 v k. ú. Božíkov, dle
zákresu, p. J. N. a pí M. N., Zákupy, za cenu 120,- Kč/m 2, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
XXX
usnesení č. 233/2017/ZM
Rozpočtové opatření č. 11/2017
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017 na straně příjmů ve
výši 81.000 Kč a na straně výdajů ve výši 81.000 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 234/2017/ZM
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo - BORSKÁ STAVEBNÍ s. r. o., U Vodárny 2, Nový Bor, IČ
25039733
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Rekonstrukce školní kuchyně – ZŠ a MŠ Zákupy“
s firmou BORSKÁ STAVEBNÍ s. r. o., U Vodárny 2, Nový Bor, IČ 25039733,
v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
XXX
usnesení č. 235/2017/ZM
Pasport místních komunikací - obec Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Pasport místních komunikací - obec Zákupy,
zpracovaný Ing. Václavem Lepšem, Boženy Němcové 488, 517 71 České Meziříčí, IČ
45589976, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 236/2017/ZM
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Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- p. J. F., Železničářská, 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 smíšené krajinné
zeleně – pozemek p. č. 2423/2 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – pana J. F., bytem Železničářská, 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. 237/2017/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- p. F. Š., 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 rekreace –
zahrádkové osady – pozemek p. č. 1810/6 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – plochy
bydlení – městské individuální, na návrh vlastníka – pana F. Š., bytem 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
usnesení č. 238/2017/ZM
Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2016
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2016,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Podralsko, IČ 70809721, za rok 2016.
XXX
usnesení č. 239/2017/ZM
Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
Máchův kraj za rok 2016
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2016,
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b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
Máchův kraj, IČ 71202056, za rok 2016.
XXX
usnesení č. 240/2017/ZM
Technické zhodnocení majetku ZŠ - projekt „Rekonstrukce učebny pro výuku
přírodních věd ZŠ Zákupy“
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje možnost provádět technické zhodnocení svého
majetku dotčeného realizací projektu „Rekonstrukce učebny pro výuku přírodních věd ZŠ
Zákupy (č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003670)“, a to po celou dobu udržitelnosti projektu.
XXX
usnesení č. 241/2017/ZM
Osadní výbor Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 25. schůze konané dne 9. 7. 2017.
XXX
V Zákupech dne 26. července 2017

Ing. Radek Lípa
starosta města

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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