MĚSTO ZÁKUPY

U S N E SE N Í
ze 17. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 24. 7. 2019
(č. usnesení 132/2019/RM – 141/2019/RM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 132/2019/RM
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni
20. 7. 2019.
XXX
usnesení č. 133/2019/RM
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Záměr města prodat pozemky v k. ú. Zákupy, k. ú. Božíkov a k. ú. Brenná
Rada města Zákupy
a) schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 153/1 trvalý travní porost o výměře 1041 m 2 v k. ú.
Brenná, dle zákresu,
b) schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 1397 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
cca 165 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu,
c) schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. p. č. 295/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře
699 m2 a p. č.295/1 lesní pozemek o výměře 1036 m 2 v k. ú. Božíkov, dle zákresu,
d) schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. p. č. 2609/5 orná půda o výměře 130 m2 v k. ú.
Zákupy, dle zákresu.
Bod B)
Zřízení věcného břemene – služebnosti
Rada města Zákupy
a) schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IZ – 12-4000529/S006, CL-Kamenice, p. č.
253, Zákupy-vNN, přel.p.b., kterou se zřizuje věcné břemeno k umístění betonového sloupu 2
ks a pojistkové skříně na pozemku p. č. 181 a pozemku p. č. 13 v k. ú. Kamenice u Zákup, dle
zákresu, pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035,
v předloženém znění,
b) schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti na stavbu č.
<11010-077577 RVDSL1919_C_L_ZKPY31-ZKPY1HR_NN<, kterou se zřizuje věcné
břemeno k umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a pilíře sítí
elektronických komunikací, na pozemku p. č. 936 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, pro ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, v předloženém znění,
c) schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4009643/002- CL-Brenná, p. č. 617-NN,
přípojka, SP100, SS100, kterou se zřizuje věcné břemeno k umístění distribuční soustavy
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kabelového vedení NN, na pozemku p. č. 907/1 v k. ú. Brenná, dle zákresu, pro ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, v předloženém znění.
Bod C)
Žádost o vyjádření vlastníka nemovitosti
Rada města Zákupy schvaluje souhlas s umístěním stavby nové dočasné obchozí cesty včetně
provizorní lávky přes řeku Svitávku po dobu projektu ,,Výstavba mostu ev. č. 268-024 Most přes
Svitávku v Zákupech“ na pozemcích p. č. 1162, p. č. 1265/1, p. č. 1266, p. č. 1267/1 a p. č. 1282/1
v k. ú. Zákupy, společnosti METROPROJEKT Praha, a. s., I. P. Pavlova 1786/2, Praha,
připravující projekt pro investora Krajskou správu silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32,
Liberec, dle důvodové zprávy.
Bod D)
Úprava vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla
Rada města Zákupy schvaluje uzavřít Smlouvu o úpravě vzájemných práv a povinností
souvisejících s rekonstrukcí vodního díla, č. stavby: CL 072 034 Zákupy, Mimoňská, Mostecká,
Tichá – rekonstrukce kanalizace a vodovodu na pozemcích p. č. 840/1, p. č. 405, p. č. 508/1, p. č.
1162, p. č. 1134/1, p. č. 1168/1, p. č. 408, p. č. 378 a p. č. 552 v k. ú. Zákupy, pro Severočeskou
vodárenskou společnost, a. s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 134/2019/RM
Správa bytového fondu města
Bod A)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 518/7, Zákupy
Rada města Zákupy neschvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 1+2 na adrese
Nové Zákupy 518, Zákupy s paní MČ Zákupy, od 1. 8. 2019 na tři měsíce.
Bod B)
Uzavření nájemních smluv o nájmu bytu
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města dle
důvodové zprávy.
Bod C)
Žádost o schválení výměny bytů mezi paní HČ a DB
Rada města Zákupy schvaluje výměnu bytů mezi paní HČ - byt č. 9, Zákupy a paní DB – byt č.
22, Zákupy.
Bod D)
Žádost o snížení nájemného za pronájem bytu
Rada města Zákupy schvaluje jednorázové snížení nájemného za měsíc červen za pronájem bytu
Nové Zákupy 512/29, Zákupy o 184,- Kč paní PK Zákupy.

Usnesení ze 17. schůze Rady města Zákupy konané dne 24. 7. 2019
2/4

XXX
usnesení č. 135/2019/RM
Rozpočtové opatření č. 14/2019
Rada města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019 na straně příjmů ve výši 95.000 Kč
a na straně výdajů ve výši 95.000 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 136/2019/RM
Žádost o finanční dar v sociální oblasti
- Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klub RADOST,
Barákova 23, Prostějov, IČ 47922281
Rada města Zákupy neschvaluje poskytnutí finančního daru Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR, z. s., Klub RADOST, Barákova 23, Prostějov, IČ 47922281.
XXX
usnesení č. 137/2019/RM
Individuální dotace na podporu sportu v roce 2019
- Sportovní městečko, z. s., Na Výsluní 2630, Česká Lípa, IČ 01554913
Rada města Zákupy
a) schvaluje z. s. Sportovní městečko, Na Výsluní 2630, 470 06 Česká Lípa, IČ 01554913
poskytnutí individuální dotace ve výši 49.500,- Kč na zajištění akce SPORTFEST 2019,
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09–66/2019 se z. s. Sportovní městečko, Na
Výsluní 2630, 470 06 Česká Lípa, IČ 01554913 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 138/2019/RM
Jmenování do funkce vedoucí hospodářsko-správního odboru
Rada města Zákupy jmenuje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Bc. MS do funkce vedoucí hospodářskosprávního odboru Městského úřadu Zákupy dle důvodové zprávy s datem nástupu do funkce s
účinností od 1. srpna 2019 a zároveň ukládá tajemnici MěÚ provést jmenování vedoucí odboru
v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
XXX
usnesení č. 139/2019/RM
Prodejní ceny materiálů na Informační centrum
Rada města Zákupy schvaluje prodejní cenu materiálů na Informačním centru města ve výši: tužka
se znakem města - 15,- Kč, hrnek se znakem města - 50,- Kč.
Hlasování:
pro: 4
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 140/2019/RM
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
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- obsazení bytu v domě s pečovatelskou službou
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v Domě s pečovatelskou
službou, Nové Zákupy 502, Zákupy, s paní MG Česká Lípa, od 1. 8. 2019.
Hlasování:
pro: 4
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 141/2019/RM
Komise rady města
Bod A)
Zápis z jednání komise pro obnovu památek a regeneraci městské památkové zóny
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 2. jednání komise pro obnovu památek a regeneraci
městské památkové zóny ze dne 11. 7. 2019.
Hlasování:
pro: 4
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod B)
Zápis z jednání komise sociální a zdravotní
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 8. 7. 2019.
Hlasování:
pro: 4
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod C)
Zápisy z jednání komise pro mládež a tělovýchovu
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 3. 7.
2019.
Hlasování:
pro: 4
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod D)
Zápis ze schůze komise pro kulturu a cestovní ruch
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 6. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 5.
6. 2019.
Hlasování:
pro: 4
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
V Zákupech dne 29. července 2019

Ing. Radek Lípa
starosta

Mgr. Jaroslav Hajdů
místostarosta
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