MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 18. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 12. 8. 2019
(č. usnesení 142/2019/RM – 152/2019/RM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 142/2019/RM
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni
9. 8. 2019.
XXX
usnesení č. 143/2019/RM
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Záměr města prodat pozemky v k. ú. Zákupy, k. ú. Veselí nad Ploučnicí
Rada města Zákupy
a) schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 484/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 300 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, dle zákresu,
b) schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 2631 ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře cca 65 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu.
Bod B)
Záměr města propachtovat pozemek v k. ú. Brenná
Rada města Zákupy schvaluje záměr města propachtovat pozemek p. č. 622/3 orná půda o výměře
5007 m2 v k. ú. Brenná, dle zákresu, na dobu neurčitou, za účelem sekání trávy.
Bod C)
Pacht pozemku v k. ú. Zákupy
- pan AG, Okružní 2673, Česká Lípa
Rada města Zákupy schvaluje propachtovat část pozemku p. č. 1803 trvalý travní porost o výměře
cca 400 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, na dobu neurčitou, za účelem zahrádka, s účinností od 1. 9.
2019, nájemné 1,50 Kč/m2/rok panu AG, Okružní 2673, Česká Lípa.
Bod D)
Zřízení věcného břemene - služebnosti
Rada města Zákupy schvaluje Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, které spočívá
v právu vstupu a vjezdu pro údržbu, provoz a odstraňování poruch vodovodu v rozsahu
zakresleném geometrickým plánem č. 1496-15/2019:
a) k pozemku p. č. 1609/26 trvalý travní porost ve vlastnictví pana MN, Svárovská 2423/4, Česká
Lípa,
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b) k pozemku p. č. 1609/27 trvalý travní porost v k. ú. Zákupy ve vlastnictví paní VH, Tichá 246,
Zákupy,
c) k pozemku p. č. 1609/28 trvalý travní porost v k. ú. Zákupy ve vlastnictví společnosti Baracky s.
r. o., U zastávky 361, Zákupy,
d) k pozemku p. č. 1609/29 trvalý travní porost v k. ú. Zákupy ve vlastnictví JU a LŽ, oba bytem
Gagarinova 330, Zákupy,
e) k pozemku p. č. 1609/30 trvalý travní porost v k. ú. Zákupy ve vlastnictví pana JG a paní SG,
oba bytem Gagarinova 362, Zákupy,
f) k pozemku p. č. 1609/31 trvalý travní porost v k. ú. Zákupy ve vlastnictví paní NŠ, Školní 346,
Zákupy a pana FŠ, Husova 486, Doksy.
Bod E)
Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě
Rada města Zákupy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
217/2019/TPČ na pozemcích p. č. 2025, p. č. 2026, p. č. 2027, p. č. 2028, p. č. 1675, p. č. 1676, p.
č. 1677, p. č. 1644, p. č. 1643, p. č. 1614/3, p. č. 1613/3, p. č. 1609/1, p. č. 1589, p. č. 2619 a p. č.
2618/1 v k. ú. Zákupy v rámci stavby „Zákupy – vodovod a kanalizace pro 55 RD“ dle
geometrického plánu č. 1501-57/2019, mezi Severočeskou vodárenskou společností a. s., se sídlem
Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469 a městem Zákupy, IČ 00261114, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 144/2019/RM
Správa bytového fondu města
Bod A)
Uzavření nájemních smluv o nájmu bytu
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města dle
důvodové zprávy.
Bod B)
Dodatek ke smlouvě dle Nařízení vlády č. 146/2003 Sb.
Rada města Zákupy schvaluje dodatek ke smlouvě pro příjmově vymezené osoby dle Nařízení
vlády č. 146/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v střešní nástavbě Školní 333, Zákupy, dle
důvodové zprávy.
XXX
usnesení č. 145/2019/RM
Rozpočtové opatření č. 15/2019
Rada města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2019 na straně výdajů ve výši
8.573.361,30 Kč a financování ve výši 8.573.361,30 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 146/2019/RM
Rozpočtové opatření č. 16/2019
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Rada města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2019 na straně příjmů ve výši 47.000 Kč
a na straně výdajů ve výši 47.000 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 147/2019/RM
E – aukce na dodavatele elektrické energie – zadávací řízení „Sdružené služby dodávky
elektrické energie pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkových organizací“
E – aukce na dodavatele zemního plynu – zadávací řízení „Sdružené služby dodávky
zemního plynu pro odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkových organizací“
Rada města Zákupy
a) schvaluje pořadí e-aukce zadávacího řízení “Sdružené služby dodávky elektrické energie pro
odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace“ a přidělení této zakázky uchazeči
Centropol Energy, a. s., Vaníčkova 1594/1, Ústí nad Labem, IČ 25458302 a uzavření
předložené smlouvy o poskytování služeb za zadávacích podmínek,
b) schvaluje pořadí e-aukce zadávacího řízení “Sdružené služby dodávky zemního plynu pro
odběrná místa města Zákupy a jeho příspěvkové organizace“ a přidělení této zakázky uchazeči
Pražská plynárenská, a. s., Národní 37, Praha I – Nové Město, IČ 60193492 a uzavření
předložené smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu za zadávacích podmínek.
XXX
usnesení č. 148/2019/RM
Žádost o finanční příspěvek na rok 2019
- Český svaz ochránců přírody ZS Falco, Dolní Týnec 39, Třebušín, IČ 02017083
Rada města Zákupy
a) schvaluje Českému svazu ochránců přírody, Záchranná stanice Falco, Dolní Týnec 39,
Třebušín, IČ 02017083 poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na zajištění činnosti
záchranné stanice,
b) schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. B 09-67/2019 s Českým svazem ochránců přírody,
Záchranná stanice Falco, Dolní Týnec 39, Třebušín, IČ 02017083 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 149/2019/RM
Zpráva o činnosti Městského úřadu Zákupy za rok 2018
Rada města Zákupy bere na vědomí Zprávu o činnosti Městského úřadu Zákupy za rok 2018.
XXX
usnesení č. 150/2019/RM
Dohoda o členství ve výjezdové Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavřít Dohodu o členství na dobu neurčitou ve výjezdové Jednotce
sboru dobrovolných hasičů obce Zákupy, kategorie JPO III/1, ev. číslo 511191 s panem MM,
bytem Nové Zákupy 518, Zákupy.
XXX
usnesení č. 151/2019/RM
Jmenování člena likvidační komise
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Rada města Zákupy v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jmenuje s účinností od 15. 8. 2019 členem likvidační
komise paní Bc. MS.
XXX
usnesení č. 152/2019/RM
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- zakoupení 2 ks vozíků pro rozvoz stravy v DD
Rada města Zákupy schvaluje nákup 2 ks vozíků pro rozvoz stravy pro Domov důchodců a dům
s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace, Nové Zákupy 500, 471 23 Zákupy, IČ
71167463, za cenu dle předloženého návrhu.
XXX
V Zákupech dne 12. srpna 2019

Ing. Radek Lípa
starosta

Mgr. Jaroslav Hajdů
místostarosta
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