MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 27. září 2017 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 244/2017/ZM – 249/2017/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 244/2017/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 18. 9. 2017.
XXX
usnesení č. 245/2017/ZM
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej částí pozemků p. č. 2622/1 a p. č.
1609/12 v k. ú. Zákupy
- p. V. Z. a pí T. Z., Bratří Čapků, Česká Lípa
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 2622/1 trvalý travní porost o výměře cca 535 m2 za cenu 120,- Kč/m2 a části pozemku
p. č. 1609/12 trvalý travní porost o výměře cca 115 m2 za cenu 30,- Kč/m2, oba pozemky
v k. ú. Zákupy, dle zákresu, p. V. Z. a pí T. Z., Bratří, Česká Lípa, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Bod B)
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OLP/3154/2017
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č. OLP/3154/2017,
kterou se bude zřizovat věcné břemeno – služebnost na pozemku p. č. 253 v k. ú.
Kamenice u Zákup, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
XXX
usnesení č. 246/2017/ZM
Zápisy ze schůzí finančního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 49. schůze finančního výboru konané
dne 22. 6. 2017, zápis z 50. schůze finančního výboru konané dne 4. 7. 2017, zápis z 51.
schůze finančního výboru konané dne 25. 7. 2017, zápis z 52. schůze finančního výboru
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konané dne 11. 8. 2017, zápis z 53. schůze finančního výboru konané dne 25. 8. 2017 a zápis
z 54. schůze finančního výboru konané dne 20. 9. 2017.
XXX
usnesení č. 247/2017/ZM
Rozpočtové opatření č. 16/2017
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2017 na straně příjmů ve
výši 537.000 Kč a na straně výdajů ve výši 537.000 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 248/2017/ZM
Založení Dobrovolného svazku obcí EKOD
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje založení Dobrovolného svazku obcí EKOD
b) schvaluje zakládací smlouvu Dobrovolného svazku obcí EKOD
c) schvaluje stanovy Dobrovolného svazku obcí EKOD
d) schvaluje vstup města Zákupy do Dobrovolného svazku obcí EKOD
e) zmocňuje starostu města Ing. Radka Lípu k zastupování města, k účasti, jednání a
hlasování o založení a vzniku Dobrovolného svazku obcí EKOD a k účasti v orgánech
tohoto dobrovolného svazku obcí, přičemž starostu města zároveň pověřuje k podpisu
zakladatelských a dalších dokumentů Dobrovolného svazku obcí EKOD.
XXX
usnesení č. 249/2017/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- p. R. H., Nové Zákupy, 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 z plochy zemědělské –
pozemky p. č. 653 a 656/8, dále z plochy přírodní nelesní – pozemek p. č. 617, vše v k. ú.
Brenná, obec Zákupy, nové funkční využití – plochy bydlení – venkovské, na návrh vlastníka
– pana R. H., bytem Nové Zákupy, 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

V Zákupech dne 4. října 2017
Ing. Radek Lípa
starosta města

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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