MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 22. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 12. dubna 2017 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 194/2017/ZM – 205/2017/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 194/2017/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 3. 4. 2017.
XXX
usnesení č. 195/2017/ZM
Pozemky
Bod A)
Koupě části pozemku p. č. 270 v k. ú. Zákupy
- 1. CL-REAL ESTATE s. r. o., Mlýnská 291, Zákupy, IČ 25418947
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p. č. 270/2 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 57 m2 v k. ú. Zákupy, dle geometrického plánu č. 1415-224/2016, od 1. CL-REAL
ESTATE, s. r. o., Mlýnská 291, Zákupy, IČ 25418947, za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem
22.800,- Kč, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod B)
Koupě pozemku p. č. 154/1 v k. ú. Božíkov
- p. M. Š., Jana Wericha, Česká Lípa
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p. č. 154/1 trvalý travní porost o výměře
1072 m2 v k. ú. Božíkov, dle zákresu, od p. M. Š., Jana Wericha, Česká Lípa, za cenu 30,Kč/m2, tj. celkem 32.160,- Kč, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Bod C)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 117/1 v k. ú.
Zákupy - p. M. V. a pí A. V., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní,
týkající se prodeje části pozemku p. č. 117/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca
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55 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, p. M. V. a pí A. V., Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2,
v předloženém znění.
Bod D)
Koupě pozemků v k. ú. Božíkov
- p. Z. H., Zákupy
- p. F. V. a pí M. V., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p. č. 1685 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 7 m2 v k. ú. Božíkov, dle geometrického plánu č. 237-153/2016, od p. Z. H.,
Zákupy za cenu 30,- Kč/m2, tj. celkem 210,- Kč,
b) schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p. č. 1686 ostatní plocha, jiná plocha o
výměře 7 m2 v k. ú. Božíkov, dle geometrického plánu č. 237-153/2016, od p. F. V. a pí M.
V., Zákupy, za cenu 100,- Kč/m2, tj. celkem 700,- Kč,
c) pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
XXX
usnesení č. 196/2017/ZM
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze 7. schůze kontrolního výboru ze dne
15. 2. 2017.
XXX
usnesení č. 197/2017/ZM
Zápisy ze schůzí finančního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze 43. schůze finančního výboru konané
dne 7. 3. 2017, zápis ze 44. schůze finančního výboru konané dne 22. 3. 2017 a zápis ze 45.
schůze finančního výboru konané dne 3. 4. 2017.
XXX
usnesení č. 198/2017/ZM
Rozpočtové opatření č. 5/2017
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 na straně příjmů ve
výši 7.021.000 Kč a na straně výdajů ve výši 4.021.000 Kč a financování ve výši 3.000.000
Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 199/2017/ZM
Bezúplatný převod hasičského vozidla TATRA CAS 32 T2-148 P
- obec Jestřabí v Krkonoších, Roudnice 42, Jilemnice, IČ 00275794
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje darovací smlouvu na bezúplatný převod hasičského vozidla TATRA CAS 32
T2-148 P, z majetku města Zákupy do majetku obce Jestřabí v Krkonoších, Roudnice 42,
Jilemnice, IČ 00275794, v předloženém znění,

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 12. 4. 2017
2/4

b) pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
XXX
usnesení č. 200/2017/ZM
Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město
Zákupy“
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Pořízení traktoru s příslušenstvím pro město Zákupy“ a přidělení této zakázky
uchazeči – ZEMĚDĚLSKÝ SERVIS, s. r. o., Třeboutice 38, Křešice, IČ 22796568
v celkové částce 1.923.000 Kč bez DPH, 2.326.830,- Kč vč. DPH dle důvodové zprávy,
b) pověřuje Ing. Radka Lípu, starostu města podpisem kupní smlouvy v navrženém znění.
XXX
usnesení č. 201/2017/ZM
Individuální dotace
- Římskokatolická farnost – děkanství Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 48282260
- Římskokatolická farnost Brenná, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 62237888
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje poskytnutí individuální dotace na opravu kulturní památky Kostela sv. Fabiána a
Šebestiána Zákupy ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou farnost – děkanství Zákupy,
Mimoňská 228, Zákupy, IČ 48282260 dle důvodové zprávy,
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09–18/2017 s Římskokatolickou farností –
děkanství Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 48282260 v předloženém znění,
c) schvaluje poskytnutí individuální dotace na opravu kulturní památky Kostela sv. Jana
Křtitele v Brenné ve výši 100.000 Kč pro Římskokatolickou farnost Brenná, Mimoňská
228, Zákupy, IČ 62237888 dle důvodové zprávy,
d) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09–19/2017 s Římskokatolickou farností
Brenná, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 62237888 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 202/2017/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– pí E. K., Kalinova, 473 01 Nový Bor
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 –
pozemků p. č. 2170, 2171 a 2172 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – paní E. K., bytem Kalinova, 473 01 Nový Bor, 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. 203/2017/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– pí J. Z., Polevsko, 471 16 Polevsko
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 –
část pozemku p. č. 12/1 v k. ú. Starý Šidlov, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – paní J. Z., bytem Polevsko, 471 16 Polevsko, 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. 204/2017/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– ČEPS a.s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10, IČ 257 02 556
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje 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 vymezení záměru
dvojitého vedení v úseku TR Babylon – TR Bezděčín, jako veřejně prospěšnou stavbu, pro
kterou lze využít § 170 (vyvlastnění) stavebního zákona a zároveň i o vymezení záměru
elektroenergetického vedení přenosové soustavy ČR koridorem (plochou), tak aby bylo
vymezení v souladu s § 2 písm. i) a § 43 stavebního zákona a rovněž i v souladu s přílohou č.
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. a § 10 vyhlášky č. 501/2006 Sb., v souladu s ustanovením § 46
odst. 3 stavebního zákona, na návrh vlastníka – ČEPS a. s., Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha
10, IČ 257 02 556, 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. 205/2017/ZM
Osadní výbor Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 22. schůze konané dne 6. 3. 2017.
XXX
V Zákupech dne 20. dubna 2017

Ing. Radek Lípa
starosta města

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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