MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 56. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 9. 2. 2017
(č. usnesení 388/2017/RM – 401/2017/RM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 388/2017/RM
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni 3.
2. 2017.
XXX
usnesení č. 389/2017/RM
Pozemky
Bod A)
Záměr města prodat pozemek v k. ú. Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 117/1 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře cca 55 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu.
Bod B)
Dohoda o užívání pozemků v k. ú. Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavřít dohodu o užívání pozemků na části pozemků p. č. 975
ostatní plocha o výměře cca 8700 m2 (včetně asfaltového parkoviště), p. č. 976 ostatní plocha o
výměře cca 13000 m2, p. č. 977 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 400 m2 a p. č.
980 ostatní plocha o výměře cca 2000 m2 v k. ú. Zákupy, za účelem pořádání pravidelných
víkendových prodejních a kulturních akcí konaných od března 2017 do prosince 2017 a dále na
části pozemků p. č. 934 orná půda o výměře cca 8660 m2 a p. č. 1016 ostatní plocha o výměře 4500
m2 v k. ú. Zákupy, za účelem parkování aut při konání výše uvedených akcí, dle zákresu, se
Stanislavem Koukolíčkem, U Cukrovaru 695, 273 24 Velvary, IČ 70116580, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 390/2017/RM
Kupní smlouva - „Zákupy, ul. Okružní, vodovod 1994“
Rada města Zákupy
a) schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej vodovodu, stavba „Zákupy. ul. Okružní, vodovod
1994“ se společností Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ
49099469, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
XXX
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usnesení č. 391/2017/RM
Pronájem prostor - objekt Kulturní dům, Nádražní č. p. 320, Zákupy
- Divadelní spolek Havlíček Zákupy, o.s., Nádražní 320, Zákupy, IČ 63778343
Rada města Zákupy schvaluje uzavření smlouvy o nájmu prostor - objektu Kulturního domu,
Nádražní 320, Zákupy o celkové výměře 136 m2 Divadelnímu spolku Havlíček Zákupy, o. s.,
Nádražní 320, Zákupy, IČ 63778343, na dobu neurčitou od 15. 2. 2017 za účelem pořádání
zkoušek divadelního spolku, uložení rekvizit a divadelních kulis, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 392/2017/RM
Správa bytového fondu města
Bod A)
Uzavření nájemní smlouvy – Tichá 246/7, Zákupy
Rada města Zákupy neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 1+3 na adrese
Tichá 246, Zákupy s manželi E. a J. D., Tichá, Zákupy, od 1. 3. 2017 na čtyři měsíce.
Bod B)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 514/15, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 o velikosti 1+1 na adrese
Nové Zákupy 514, Zákupy s p. J. K., Masarykova, Ústí nad Labem, na čtyři měsíce.
Bod C)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 520/1, Zákupy
Rada města Zákupy neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 0+1 na adrese
Nové Zákupy 520, Zákupy s p. B. B., Gagarinova, Zákupy, na tři měsíce.
Bod D)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 535/2, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 2 o velikosti 1+2 na adrese
Nové Zákupy 535, Zákupy, s pí I.. S., Červená nad Vltavou, Jetětice, na čtyři měsíce.
Bod E)
Uzavření nájemních smluv o nájmu bytu
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města dle
důvodové zprávy.
Bod F)
Záměr města pronajmout prostory č. 1, Školní 343, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání č. 1 na adrese
Školní 343, Zákupy o výměře 67,62 m2 na dobu neurčitou.
Bod G)
Plnění rozpočtu Správy bytového fondu města za rok 2016
Rada města Zákupy bere na vědomí plnění rozpočtu Správy bytového fondu města Zákupy za rok
2016 v předloženém znění.
Bod H)
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Rozpočet hospodaření Správy bytového fondu města na rok 2017
Rada města Zákupy schvaluje rozpočet hospodaření Správy bytového fondu města Zákupy na rok
2017 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 393/2017/RM
Veřejné zakázky malého rozsahu
Bod A)
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu – „Výměna oken a balkonových sestav – ul. Nové
Zákupy č. p. 510-512, Zákupy“
Rada města Zákupy
a) schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci - „Výměna oken
a balkonových sestav za plastové prvky – ul. Nové Zákupy č. p. 510-512, Zákupy“,
b) stanovuje hodnotící komisi ve složení: Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města, Ing. Pavel
Řezník, člen zastupitelstva města, Mgr. Jaroslav Hajdů, člen ZM, P. K., správce bytového fondu
města, Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ; náhradníci: Ing. Zdeněk Rydygr,
člen rady města, Jan Dvořák, člen ZM, Ing. Petr Kreisinger, člen ZM, Ing. Zuzana Šostková,
tajemnice MěÚ, Petra Vejtrubová, referentka odboru výstavby MěÚ.
Bod B)
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu – „Výměna oken a balkonových sestav za plastové
prvky, výměna MIV – ul. Nové Zákupy č. p. 513-515, Zákupy a Nové Zákupy č. p. 517-519,
Zákupy (východní strana)“
Rada města Zákupy
a) schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci - „Výměna oken
a balkonových sestav za plastové prvky, výměna MIV – ul. Nové Zákupy č. p. 513-515 a Nové
Zákupy č. p. 517-519, Zákupy (východní strana)“,
b) stanovuje hodnotící komisi ve složení: Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města, Ing. Pavel
Řezník, člen zastupitelstva města, Mgr. Jaroslav Hajdů, člen ZM, P. K., správce bytového fondu
města, Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ; náhradníci: Ing. Zdeněk Rydygr,
člen rady města, Jan Dvořák, člen ZM, Ing. Petr Kreisinger, člen ZM, Ing. Zuzana Šostková,
tajemnice MěÚ, Petra Vejtrubová, referentka odboru výstavby MěÚ.
XXX
usnesení č. 394/2017/RM
Program města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční
činnosti v roce 2017
Rada města Zákupy schvaluje vyhlášení Programu města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti
kultury na podporu celoroční činnosti v roce 2017, v předloženém znění.
XXX

usnesení č. 395/2017/RM
Žádost o individuální dotaci na podporu jednorázové kulturní akce
- Obec baráčníků Zákupy, IČ 00465879
- KULTURA ZÁKUPY o.s., Mimoňská 201, Zákupy, IČ 22888942
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Rada města Zákupy
a) schvaluje Obci baráčníků Zákupy, IČ: 00465879 individuální dotaci na podporu jednorázové
kulturní akce ve výši 10.000,- Kč na kulturní akci Baráčnický ples 2017,
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-2/2017 s Obcí baráčníků Zákupy v předloženém
znění,
c) schvaluje spolku KULTURA ZÁKUPY o.s., se sídlem Mimoňská 201, Zákupy, IČ: 22888942
individuální dotaci na podporu jednorázové kulturní akce ve výši 7.500,- Kč na akci IX.
Zákupský masopust 2017,
d) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-3/2017 s KULTUROU ZÁKUPY o.s. v předloženém
znění.
XXX
usnesení č. 396/2017/RM
Směrnice MěÚ č. 1/2017 - oběh účetních dokladů
Rada města Zákupy schvaluje Směrnici č. 1/2017 - oběh účetních dokladů, v předloženém znění,
s účinností od 1. 3. 2017.
XXX
usnesení č. 397/2017/RM
Výroční zpráva „Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím“
Rada města Zákupy bere na vědomí výroční zprávu za rok 2016 „Poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů“.
XXX
usnesení č. 398/2017/RM
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“
Rada města Zákupy schvaluje zapojení města Zákupy do mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“
a vyvěšení tibetské vlajky na budově Městského úřadu Zákupy dne 10. března 2017.
XXX
usnesení č. 399/2017/RM
Postup pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací města Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje pro rok 2017 Postup pro poskytování odměn ředitelům
příspěvkových organizací zřízených městem Zákupy.
XXX
usnesení č. 400/2017/RM
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
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Bod A)
Informace zřizovateli – počet žáků ve třídách základní školy, možné spojení žáků 2. tříd
Rada města Zákupy bere na vědomí informace ředitele Základní školy a Mateřské školy Zákupy,
příspěvková organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428 o možném spojení žáků současných
druhých tříd.
Bod B)
Termín a místo zápisu do mateřské školy
Rada města Zákupy schvaluje termín a místa zápisu do mateřské školy, Základní školy a Mateřské
školy Zákupy, příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428:
a) termín zápisu do mateřské školy je 3. 5. 2017, do 16:00 hodin,
b) místa zápisu do mateřské školy jsou – 1. Mateřská škola, Školní 347, Zákupy; 2. Mateřská škola
Nové Zákupy 521, Zákupy.
Bod C)
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zahraniční jazykově vzdělávací pobyt pro žáky“ a stanovení hodnotící komise
Rada města Zákupy
a) schvaluje zahájení nového zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu „Zahraniční
jazykově - vzdělávací pobyt pro žáky“,
b) stanovuje hodnotící komisi ve složení: Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka města, Mgr.
Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ, Ing. Pavel Paták, člen zastupitelstva města, J. N., zástupkyně
ředitele ZŠ a MŠ, Mgr. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ;
náhradníci: Mgr. Jaroslav Hajdů, člen ZM, Ing. Petr Kreisinger, člen ZM, Jan Dvořák, člen
ZM, Mgr. Dana Pánková, učitelka ZŠ a MŠ, Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ.
XXX
usnesení č. 401/2017/RM
Komise rady města
Bod A)
Komise pro obnovu památek a regeneraci městské památkové zóny
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 9. jednání komise pro obnovu památek a regeneraci
městské památkové zóny ze dne 18. 1. 2017.
Bod B)
Zápis ze schůze komise pro kulturu a cestovní ruch
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 24. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
1. 2. 2017.
Bod C)
Zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu
Rada města Zákupy
a) bere na vědomí zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 30. 1. 2017,
b) schvaluje plán činnosti komise pro mládež a tělovýchovu pro rok 2017.
XXX
V Zákupech dne 14. února 2017
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Ing. Radek Lípa
starosta

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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