MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 58. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 28. 3. 2017
(č. usnesení 413/2017/RM – 426/2017/RM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 413/2017/RM
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni
22. 3. 2017.
XXX
usnesení č. 414/2017/RM
Záměr města propachtovat pozemky v k. ú. Starý Šidlov
Rada města Zákupy schvaluje záměr města propachtovat část pozemku p. č. 279 ostatní plocha o
výměře cca 211 m2 a pozemek p. č. 281 trvalý travní porost o výměře 509 m2 v k. ú. Starý Šidlov,
dle zákresu, na dobu neurčitou, za účelem zahrada.
XXX
usnesení č. 415/2017/RM
Dohoda o přičlenění honebních pozemků
- Vojenské lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 1621/5, Praha, IČ 00000205
Rada města Zákupy
a) schvaluje dohodu o přičlenění honebních pozemků v k. ú. Veselí nad Ploučnící a v k. ú. Brenná,
s Vojenskými lesy a statky ČR, s. p., Pod Juliskou 1621/5, Praha, IČ 00000205, v předloženém
znění,
b) pověřuje starostu podpisem této dohody.
XXX
usnesení č. 416/2017/RM
Správa bytového fondu města
- revokace usnesení - uzavření nájemní smlouvy Nové Zákupy 512/31, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje revokaci usnesení č. 404/2017/RM bod B) ze dne 13. 3. 2017,
týkající se uzavření nájemní smlouvy na byt č. 31 na adrese Nové Zákupy 512, Zákupy.
XXX
usnesení č. 417/2017/RM
Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rada města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 na straně příjmů ve výši 20 000,- Kč
a na straně výdajů ve výši 20 000,- Kč v předloženém znění.
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XXX
usnesení č. 418/2017/RM
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
– Enwox Energy, s. r. o., Denisova 639/2, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 02639564
Rada města Zákupy
a) schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny oprávněnému
zákazníkovi ze sítě NN se společností Enwox Energy, s. r. o., Denisova 639/2, Moravská
Ostrava, Ostrava, IČ 02639564 v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2.
XXX
usnesení č. 419/2017/RM
Zpráva o vyřazování majetku města Zákupy
Rada města Zákupy bere na vědomí
a) zápis z jednání likvidační komise ze dne 8. 2. 2017,
b) rozhodnutí tajemnice MěÚ o vyřazování majetku k 15. 3. 2017.
XXX
usnesení č. 420/2017/RM
Řád č. 2/2017 - Provozní řád Ubytovny Nové Zákupy a Ubytovací řád Ubytovny Nové
Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje Řád č. 2/2017 Provozní řád Ubytovny Nové Zákupy včetně
Ubytovacího řádu Ubytovny Nové Zákupy, který je jeho přílohou, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 421/2017/RM
Nařízení města č. 1/2017, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města
Rada města Zákupy vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Nařízení města č. 1/2017, o zákazu
podomního a pochůzkového prodeje na území města.
XXX
usnesení č. 422/2017/RM
Žádost o individuální dotaci a dar v sociální oblasti pro rok 2017
- pí E. Š., Zákupy
- Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o. p.s., Zahradní 415/10, Liberec, IČ
26593980
Rada města Zákupy
a) schvaluje pí E. Š., Zákupy sociální individuální dotaci ve výši 5.000 Kč na nákup uhlí,
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09–13/2017 s pí E. Š., Zákupy v předloženém znění,
c) schvaluje poskytnutí finančního daru v sociální oblasti pro rok 2017 ve výši 7.000 Kč za účelem
realizace 12. prezentačního setkání „Tvoříme duší 2017“ o. p. s. Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje, Zahradní 415/10, Liberec, IČ 26593980,
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d) schvaluje darovací smlouvu č. B 09-14/2017 s o. p. s. Centrum pro zdravotně postižené
Libereckého kraje, Zahradní 415/10, Liberec, IČ 26593980 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 423/2017/RM
Individuální dotace na podporu sportu v roce 2017
- TJ Zákupy, oddíl stolního tenisu, Borská 5, Zákupy, IČ 48282766
Rada města Zákupy
a) schvaluje TJ Zákupy, oddílu stolního tenisu, Borská 5, Zákupy, IČ 48282766 poskytnutí
individuální dotace ve výši 5.000 Kč na akce „Pinká celá rodina“ a „O pohár osvobození“,
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-15/2017 s TJ Zákupy, Borská 5, Zákupy, IČ
48282766 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 424/2017/RM
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- prázdninové přerušení provozu mateřských škol
Rada města Zákupy schvaluje přerušení provozu mateřské školy Základní školy a Mateřské školy
Zákupy, příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428, v termínech
a) MŠ Školní od 7. 7. do 11. 8. 2017,
b) MŠ Nové Zákupy od 3. 7. do 25. 8. 2017.
XXX
usnesení č. 425/2017/RM
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Bod A)
Zpráva o výsledku hospodaření DD a DPS za rok 2016 a návrh rozdělení výsledků
hospodaření do fondů
Rada města Zákupy schvaluje výsledek hospodaření Domova důchodců a domu s pečovatelskou
službou Zákupy, příspěvkové organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ 71167463 za rok 2016 a
převod zlepšeného hospodářského výsledku do peněžních fondů dle důvodové zprávy.
Bod B)
Účetní závěrka za rok 2016
Rada města Zákupy schvaluje účetní závěrku za rok 2016 Domova důchodců a domu
s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ
71167463.
Bod C)
Odpisový plán majetku na rok 2017
Rada města Zákupy schvaluje odpisový plán majetku Domova důchodců a domu s pečovatelskou
službou Zákupy, příspěvkové organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ 71167463 na rok 2017,
dle předloženého návrhu.
XXX
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usnesení č. 426/2017/RM
Komise rady města
Bod A)
Zápis z jednání komise pro kulturu a cestovní ruch
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 25. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne
1. 3. 2017.
Bod B)
Zápis z jednání komise sociální a zdravotní
- Žádost o vyjádření k potřebnosti sociální služby
- Snílek o. p. s., Karolíny Světlé 103, Jablonné v Podještědí, IČ 26640007
Rada města Zákupy
a) bere na vědomí zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 27. 3. 2017,
b) neschvaluje podporu sociální službě Snílkův dům na půl cesty, poskytovatel Snílek, o. p. s.
Karolíny Světlé 103, Jablonné v Podještědí, IČ 26640007, pro zařazení do Základní sítě
sociálních služeb Libereckého kraje pro rok 2017 dle důvodové zprávy.
Bod C)
Zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 27.
3. 2017.
XXX
V Zákupech dne 29. března 2017

Ing. Radek Lípa
starosta

Bc. Iva Kreisingerová
místostarostka
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