MĚSTO ZÁKUPY
USNESENÍ
z 8. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 11. 2. 2019
(č. usnesení 55/2019/RM – 65/2019/RM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 55/2019/RM
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni 6. 2. 2019.
XXX
usnesení č. 56/2019/RM
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Záměr města prodat pozemky v k. ú. Brenná a k. ú. Starý Šidlov
Rada města Zákupy
a) schvaluje záměr města prodat pozemky p. č. 229 trvalý travní porost o výměře 17901 m2 a p. č.
97 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 230 m2 v k. ú. Brenná, dle zákresu,
b) schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 169 trvalý travní porost o výměře 1152 m2 v k. ú.
Starý Šidlov, dle zákresu.
Bod B)
Záměr města prodat pozemky v k. ú. Zákupy a v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
Rada města Zákupy
a) schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 2577/3 lesní pozemek o výměře 947 m2 v k. ú. Zákupy, dle
geometrického plánu č. 1463-94/2018, panu RK a paní LHK, Kafkova 329/2, Praha 6 – Dejvice,
b) schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 151/23 lesní pozemek o výměře 649 m2 a pozemek p. č.
121/7 lesní pozemek o výměře 295 m2 (celkem 944 m2) v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, dle geometrického
plánu č. 164-49/2018, panu PB, Veselí nad Ploučnicí č. ev. 6, Zákupy.
Bod C)
Záměr města propachtovat pozemky v k. ú. Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje záměr města propachtovat pozemky p. č. 439 zastavěná plocha a nádvoří,
společný dvůr o výměře 54 m2, část p. č. 432 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře cca 33 m2,
část p. č. 433 zahrada o výměře cca 46 m2 a část pozemku p. č. 434 zahrada o výměře cca 17 m2 v k. ú.
Zákupy (celkem cca 150 m2), dle zákresu, na dobu neurčitou, za účelem zahrada.
Bod D)
Smlouva o právu provést stavbu
Rada města Zákupy schvaluje uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby „Zákupy - kanalizační a
vodovodní přípojka pro RD na č. e. 39“, mezi paní JM, nám. Míru 637, Rychnov u Jablonce nad Nisou a
městem Zákupy, IČ 00261114, dle důvodové zprávy, v předloženém znění.
Bod E)
Žádost o souhlas se stavbou
Rada města Zákupy neschvaluje souhlas s provedením stavby „CL-Zákupy, Brenná, p. č. 96/1kNN,SS100“ společnosti ENPRO Energo s. r. o., Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí, IČ 28628250,
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připravující projekt pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035 dle důvodové
zprávy.
Bod F)
Souhlas s oplocením, výstavbou malé chaty a zbudováním elektrické přípojky na pronajatém
pozemku
Rada města Zákupy schvaluje vydat souhlasné stanovisko paní VP, Nové Zákupy 514, Zákupy, pro stavbu
oplocení, malé chaty a elektrické přípojky na části pronajatého pozemku p. č. 1803 v k. ú. Zákupy, na
náklady žadatelky a dle důvodové zprávy.
Bod G)
Zřízení věcného břemene – služebnosti
Rada města Zákupy schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-4017336/001, kterou se zřizuje věcné břemeno
k umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1803 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, pro ČEZ
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, v předloženém znění.
Bod H)
Zařazení do evidence žadatelů o prodej pozemků v k. ú. Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje zařazení žádosti pana JS, Bohatice čp. 19, 470 02 Bohatice, do seznamu
žadatelů o prodej pozemků určených pro výstavbu rodinných domů (původně pozemek p. č. 1609 v k. ú.
Zákupy).
XXX
usnesení č. 57/2019/RM
Správa bytového fondu města
Bod A)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 511/15, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15 o velikosti 1+1 na adrese Nové
Zákupy 511, Zákupy s panem ML, Nové Zákupy 511, Zákupy, od 1. 3. 2019 na jeden měsíc.
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)
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 bytovém domě Tichá 246 a střešní nástavbě 333, Zákupy, dle
důvodové zprávy.
XXX
usnesení č. 58/2019/RM
Smlouva o nájmu prostor ke sňatečným a obdobným obřadům
– Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 3, Praha 1, IČ 75032333
Rada města Zákupy schvaluje Smlouvu o nájmu prostor ke sňatečným a obdobným obřadům s Národním
památkovým ústavem, Valdštejnské náměstí 3, Praha 1, IČ 75032333, na dobu určitou od 30. 3. 2019 do 31.
10. 2019, v předloženém znění.
XXX
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usnesení č. 59/2019/RM
Redakční rada Zákupského zpravodaje
Rada města Zákupy schvaluje složení redakční rady Zákupského zpravodaje s účinností od 15. 2. 2019
takto:
Mgr. JŠ, Školní 340, Zákupy,
Ing. ZŠ, Mariánská 595, Česká Lípa,
Bc. IK, Školní 341, Zákupy,
Bc. MŠ, Božíkov 25, Zákupy,
HV, Božíkov 71, Zákupy.
XXX
usnesení č. 60/2019/RM
Individuální dotace na podporu sportu v roce 2019
- p. RV, Krátká 425, Zákupy
Rada města Zákupy
a) schvaluje p. RV, Krátká 425, Zákupy poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč na materiální
vybavení jachtařské sezóny 2019 – zakoupení stěžně plachetnice RS Feva, dle důvodové zprávy,
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-10/2019 s p. RV, Krátká 425, Zákupy v předloženém
znění.
XXX
usnesení č. 61/2019/RM
Program města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti kultury na podporu celoroční činnosti v roce
2019
Rada města Zákupy schvaluje vyhlášení Programu města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti kultury
na podporu celoroční činnosti v roce 2019, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 62/2019/RM
Žádost o individuální dotaci na podporu jednorázové kulturní akce KULTURA ZÁKUPY z. s., IČ
22888942
Rada města Zákupy
a) schvaluje KULTUŘE ZÁKUPY z. s., IČ 22888942 individuální dotaci na podporu jednorázové kulturní
akce ve výši 9.200,- Kč na kulturní akci XI. ZÁKUPSKÝ MASOPUST,
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-9/2019 s KULTUROU ZÁKUPY z. s. v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 63/2019/RM
Postup pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových organizací města Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje pro rok 2019 Postup pro poskytování odměn ředitelům příspěvkových
organizací zřízených městem Zákupy.
XXX
usnesení č. 64/2019/RM
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Bod A)
Termín a místo zápisu do mateřské školy
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Rada města Zákupy schvaluje termín a místo zápisu do mateřské školy, Základní školy a Mateřské školy
Zákupy, příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428:
a) termín zápisu do mateřské školy: 6. 5. 2019, od 13:00 do 17:00 hodin,
b) místo zápisu do mateřské školy: Mateřská škola, Školní 347, Zákupy.
Bod B)
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka audiovizuální techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy“
Rada města Zákupy
a) schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka audiovizuální
techniky pro ZŠ a MŠ Zákupy“,
b) pověřuje starostu města jmenováním členů komise pro otevírání obálek a jmenováním členů komise pro
posouzení a hodnocení nabídek.
XXX
usnesení č. 65/2019/RM
Komise rady města
Bod A)
Zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu ze dne 1. 2. 2019.
Bod B)
Zápis z komise pro obnovu památek a regeneraci městské památkové zóny
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání komise pro obnovu památek a regeneraci městské
památkové zóny ze dne 8. 2. 2019.
XXX
V Zákupech dne 13. února 2019

Ing. Radek Lípa
starosta

Mgr. Jaroslav Hajdů
místostarosta
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