MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 24. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 30. 10. 2019
(č. usnesení 168/2019/RM – 180/2019/RM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 168/2019/RM
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni
23. 10. 2019.
XXX
usnesení č. 169/2019/RM
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Záměr města – pozemek p. č. 2547 v k. ú. Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 2547 o výměře 301 m 2
v k. ú. Zákupy.
Bod B)
Záměr města prodat pozemky v k. ú. Božíkov, Brenná, Kamenice u Zákup, Starý Šidlov
a Zákupy
Rada města Zákupy
a) schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 63/5 o výměře 1147 m 2 v k. ú. Božíkov,
b) schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 853/1 o výměře cca 70 m2 v k. ú. Brenná,
dle zákresu,
c) schvaluje záměr města prodat části pozemků p. č. 402 o výměře cca 220 m2 a p. č. 405 o
výměře cca 780 m2 v k. ú. Kamenice u Zákup, dle zákresu,
d) schvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 169 o výměře cca 200 m 2 v k. ú. Starý Šidlov,
dle zákresu,
e) schvaluje záměr města prodat části pozemků p. č. 459 o výměře cca 87 m2, p. č. 468 o výměře
cca 11 m2 a p. č. 477 o výměře cca 2 m2, v k. ú. Zákupy, dle zákresu,
f) schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 2631/2 o výměře 68 m2 (oddělený z p. č. 2631
geometrickým plánem č. 1517-17/2019) v k. ú. Zákupy paní JB, Zákupy.
Bod C)
Záměr města pronajmout vodní dílo označené jako „Zákupy, ul. Gagarinova - vodovod
a kanalizace do p. p. č. 1609/1- II. etapa“
- Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469
Rada města Zákupy schvaluje záměr města pronajmout vodní dílo označené jako „Zákupy,
ul. Gagarinova - vodovod a kanalizace do p. p. č. 1609/1 - II. etapa“, s dotčením pozemků p. č.
1609/1, p. č. 1609/5 a 1609/15 v k. ú. Zákupy (dle zákresu), společnosti Severočeská vodárenská
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společnost a. s., Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469, za účelem provozování zařízení
(provozování pro veřejnou potřebu), na dobu určitou do okamžiku prodeje předmětu nájmu
(závazek prodeje nájemci do 30. 11. 2021).
Bod D)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IP-12-4008386/001 v k. ú. Božíkov
Rada města Zákupy schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IP-12-4008386/001, kterou se zřizuje věcné břemeno k pozemkům p.
č. 63/8 a p. č. 64 v k. ú. Božíkov, pro zařízení distribuční soustavy, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, podle návrhu smlouvy, která je
součástí tohoto usnesení jako příloha.
Bod E)
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
č. IV-12-4018391/VB01 v k. ú. Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IV-12-4018391/VB01, kterou se zřizuje věcné břemeno k pozemku p.
č. 1609/1 v k. ú. Zákupy, pro zařízení distribuční soustavy, ve prospěch společnosti ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, podle návrhu smlouvy, která je
součástí tohoto usnesení jako příloha.
Bod F)
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-4008813/VB/01
Rada města Zákupy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP12-4008813/VB/01, kterou se zřizuje věcné břemeno k pozemku p. č. 853/1 v k. ú. Brenná
v rozsahu vyznačeném GP č. 247-1050/2019 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, podle návrhu smlouvy, která je součástí tohoto
usnesení jako příloha.
Bod G)
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4017255/VB/01
Rada města Zákupy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-4017255/VB/01, kterou se zřizuje věcné břemeno k pozemku p. č. 2619 v k. ú. Zákupy
v rozsahu vyznačeném GP č. 1506-810/2019 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, podle návrhu smlouvy, která je součástí tohoto
usnesení jako příloha.
Bod H)
Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-4017336/VB/01
Rada města Zákupy schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-4017336/VB/01, kterou se zřizuje věcné břemeno k pozemku p. č. 1803 v k. ú. Zákupy
v rozsahu vyznačeném GP č. 1510-926/2019 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.,
se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, podle návrhu smlouvy, která je součástí tohoto
usnesení jako příloha.
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Bod I)
Postoupení dohody č. A 08-5/2017 o užívání pozemků pro Zákupské trhy
- pan Stanislav Koukolíček, IČ 70116580 a spol. Trhysk.cz s.r.o., U Cukrovaru 695, Velvary,
IČ 08504342
Rada města Zákupy schvaluje uzavření Dohody o postoupení dohody č. A 08-5/2017 ze dne 3. 1.
2018, doplněné dodatkem č. 1 ze dne 2. 1. 2019, o užívání části pozemků p. č. 975 (cca 8700 m 2
vč. asfaltového parkoviště), p. č. 976/1 (cca 13000 m2), p. č. 977 (cca 400 m2), p. č. 980 (cca 2000
m2) k umístění prodejních stánků a dalších zařízení sloužících pro doprovodné akce, a dále části
pozemků p. č. 934 (cca 8660 m2), p. č. 1016 (cca 4500 m2) jako parkoviště pro parkování aut při
konání akce, vše v k. ú. Zákupy, a to společnosti Trhysk.cz s.r.o., U Cukrovaru 695, Velvary,
IČ 08504342, podle návrhu dohody, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Bod J)
Dohoda o způsobu provedení údržby ochranného pásma se společností ČEPS, a.s., Praha 10
Rada města Zákupy schvaluje uzavření dohody o způsobu provedení údržby ochranného pásma
způsobem A na pozemku p. č. 2114 v k. ú. Zákupy se společností ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2,
Praha 10, Michle, IČ 25702556, podle návrhu smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako
příloha.
XXX
usnesení č. 170/2019/RM
Správa bytového fondu města - záměr města změnit nájemní smlouvu
Rada města Zákupy schvaluje záměr změnit nájemní smlouvu ze dne 1. 5. 2018 o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání č. 1 na adrese nám. Svobody 249, Zákupy.
XXX
usnesení č. 171/2019/RM
Rozpočtové opatření č. 21/2019
Rada města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2019 na straně příjmů ve výši 206.000 Kč
a na straně výdajů ve výši 206.000 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 172/2019/RM
Zástavní smlouvy na bytové domy
Rada města Zákupy bere na vědomí zánik zástavních práv k nemovitostem v majetku města v k.
ú. Zákupy, čp. 327 – 332, 339 – 342 a 264.
XXX
usnesení č. 173/2019/RM
Smlouva o dotaci
- Euroregion Nisa, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec
Rada města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o dotaci s Euroregionem Nisa, U Jezu 525/4, Liberec, IČ 00832227,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.
XXX
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usnesení č. 174/2019/RM
Žádost o povolení čerpání finančních prostředků z rekultivačního fondu akciové
společnosti na sanaci a rekultivaci pozemků výhradního ložiska DP Veselí na rok 2020
- Provodínské písky, a. s., Provodín 165, IČ 46709053
Rada města Zákupy schvaluje povolení čerpání finančních prostředků z rekultivačního fondu
akciové společnosti Provodínské písky, Provodín, IČ 46709053 na sanaci a rekultivaci pozemků
výhradního ložiska DP Veselí dotčeného těžbou na rok 2020 do výše 200 000 Kč.
XXX
usnesení č. 175/2019/RM
Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období od
roku 2020 do roku 2023 - Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2, IČ 70891508
Rada města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období
od roku 2020 do roku 2023, č. smlouvy OLP/3158/2019 s Libereckým krajem, U Jezu 642/2a,
Liberec 2, IČ70891508,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 176/2019/RM
Oznámení o spolupráci a distribuci seniorské obálky
- Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2
Rada města Zákupy schvaluje „Oznámení o spolupráci a distribuci seniorské obálky“
s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2, v předloženém
znění.
XXX
usnesení č. 177/2019/RM
Rezignace na funkci šéfredaktora i člena redakční rady Zákupského zpravodaje
- Mgr. Jiří Šimek, Školní 340, Zákupy
Rada města Zákupy bere na vědomí rezignaci Mgr. Jiřího Šimka, Školní 340, Zákupy na funkci
šéfredaktora i člena redakční rady Zákupského zpravodaje ke dni 31. 12. 2019.
XXX
usnesení č. 178/2019/RM
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Bod A)
Přerušení provozu mateřské školy
Rada města Zákupy schvaluje přerušení provozu mateřské školy Základní školy a Mateřské školy
Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428, v termínu od 23. 12. 2019 do
31. 12. 2019.
Bod B)
Přerušení provozu školní družiny
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Rada města Zákupy schvaluje přerušení provozu školní družiny Základní školy a Mateřské školy
Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428, v termínech 23. 12. 2019 - 3.
1. 2020, 31. 1. 2020, 9. 3. - 15. 3. 2020 a 9. 4. 2020.
XXX
usnesení č. 179/2019/RM
Zápisy z jednání komisí rady města
Bod A)
Komise sociální a zdravotní
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 9. 10.
2019.
Bod B)
Komise pro kulturu a cestovní ruch
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 9. a 10. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze
dne 4. 9. a 2. 10. 2019.
XXX
usnesení č. 180/2019/RM
Plán inventur na rok 2019
Rada města Zákupy schvaluje Plán inventur na rok 2019 včetně příloh, s účinností od 11. 11.
2019, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 4
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
V Zákupech dne 4. listopadu 2019

Ing. Radek Lípa
starosta

Mgr. Jaroslav Hajdů
místostarosta
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