MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 13. schůze Rady města Zákupy,
která se konala dne 15. 5. 2019
(č. usnesení 104/2019/RM – 113/2019/RM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 104/2019/RM
Plnění usnesení rady města
Rada města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení rady města ke dni 9. 5. 2019.
XXX
usnesení č. 105/2019/RM
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Záměr města prodat pozemky v k. ú. Brenná a v k. ú. Zákupy
Rada města Zákupy
a) schvaluje záměr města prodat pozemky p. č. 907/18 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 72 m 2 a
p. č. 907/19 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 286 m2 v k. ú. Brenná, dle zákresu,
b) schvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 1609/12 trvalý travní porost o výměře 145 m2 v k. ú.
Zákupy, dle geometrického plánu č. 1499-45/2019, paní PH, Zákupy a panu TH, Česká Lípa.
Bod B)
Revokace usnesení RM č. 689/2019/RM Bod B) a záměr města prodat pozemek v k. ú. Brenná
Rada města Zákupy
a) schvaluje revokaci usnesení RM č. 89/2019/RM Bod B) ze dne 17. 4. 2019,
b) schvaluje záměr města Zákupy prodat pozemky p. č. 656/6 orná půda o výměře 2101 m2 a p. č. 656/7
trvalý travní porost o výměře 1101 m2 v k. ú. Brenná, dle zákresu.
Bod C)
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí č. Z_S14_12_8120061810
– ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035
Rada města Zákupy schvaluje dodatek č. 1 ke stávající Smlouvě o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120061810, provozovatel
distribuční soustavy ČEZ Distribuce a. s., Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, v předloženém znění.
Bod D)
Zřízení věcného břemene – služebnosti
Rada města Zákupy schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-4006094/VB001,
kterou se zřizuje věcné břemeno k umístění zemního kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 840/1, p. č.
864/1 a p. č. 892/1 v k. ú. Zákupy, dle geometrického plánu č. 1462-517/2018, pro ČEZ Distribuce, a. s., se
sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, v předloženém znění.
Bod E)
Zřízení věcného břemene – služebnosti
Rada města Zákupy
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a) schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti k investičnímu záměru č.
16010-047858, VPI_Zákupy (CL), obchvat SO451, kterou se zřizuje služebnost k přeložené a upravené
trase sítí elektronických komunikací veřejné komunikační sítě z důvodu realizace infrastruktury
,,Severozápadní obchvat města Zákupy“ na pozemcích p. č. 936, p. č. 1000, p. č. 1013, p. č. 1016, p. č.
1025, p. č. 2028, p. č. 2033 a p. č. 2093 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem
Teplická 874/8, Děčín, IČ 27232425, v předloženém znění,
b) schvaluje uzavřít Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-4006392/VB/P003 CL-Zákupy, kterou se zřizuje věcné
břemeno k umístění zemního kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2216 v k. ú. Zákupy, dle zákresu,
pro ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín, IČ 24729035, v předloženém znění.
Bod F)
Revokace usnesení RM č. 661/2018/RM Bod C) písm. a)
Rada města Zákupy schvaluje revokaci usnesení RM č. 661/2018/RM Bod C) písm. a) ze dne 24. 9. 2018,
týkající se smlouvy o nájmu části pozemku p. č. 1852/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 3 m 2 v k. ú.
Zákupy.
XXX
usnesení č. 106/2019/RM
Správa bytového fondu města
Bod A)
Uzavření nájemní smlouvy – Mírové nám. 91/3, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 1+2 na adrese Mírové
náměstí 91, Zákupy s paní PF, Zákupy, na čtyři měsíce.
Bod B)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 510/5, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy
510, Zákupy s paní Ilonou Simíkovou, Nádražní 261, Zákupy, na čtyři měsíce.
Bod C)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 511/18, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 18 o velikosti 1+1 na adrese Nové
Zákupy 511, Zákupy s paní EČ, Zákupy, na čtyři měsíce.
Bod D)
Uzavření nájemní smlouvy - Nové Zákupy 518/5, Zákupy
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 1+2 na adrese Nové Zákupy
518, Zákupy s paní MS, 471 67 Provodín, na čtyři měsíce.
Bod E)
Uzavření nájemních smluv o nájmu bytu
Rada města Zákupy schvaluje uzavření nájemních smluv o nájmu bytu v majetku města dle důvodové
zprávy.
Bod F)
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 333/11, Zákupy, dle důvodové
zprávy.
XXX
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usnesení č. 107/2019/RM
Rozpočtové opatření č. 9/2019
Rada města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 na straně příjmů ve výši 190.000 Kč a na
straně výdajů ve výši 190.000 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 108/2019/RM
Veřejné zakázky
Bod A)
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu - „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Zákupy –
etapa 2“
Rada města Zákupy
a) schvaluje zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci - „Rekonstrukce veřejného
osvětlení ve městě Zákupy – etapa 2“,
b) pověřuje starostu města jmenováním členů komise pro otevírání obálek a jmenováním členů komise pro
posouzení a hodnocení nabídek.
Bod B)
Zahájení veřejné zakázky „Kamenice – chodník“
Rada města Zákupy schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen
„zákon), s názvem „Kamenice - chodník“.
XXX
usnesení č. 109/2019/RM
Individuální dotace na podporu sportu v roce 2019
- p. LJ, Zákupy
Rada města Zákupy
a) schvaluje p. LJ, Zákupy poskytnutí individuální dotace ve výši 6.000 Kč na startovné na světovém
poháru v kulturistice „Diamont Cup Hungary“ v roce 2019,
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-51/2019 s p. LJ, Zákupy v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 110/2019/RM
Žádost o individuální dotaci na podporu jednorázové kulturní akce
- Kultura Zákupy, Kamenická 324, Zákupy, IČ 22888942
Rada města Zákupy
a) schvaluje Kultuře Zákupy, Kamenická 324, Zákupy, IČ 22888942 individuální dotaci na podporu
jednorázové kulturní akce ve výši 42.660,- Kč na vydání propagačních materiálů,
b) schvaluje veřejnoprávní smlouvu č. B 09-49/2019 s Kulturou Zákupy, Kamenická 324, Zákupy, IČ
22888942 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 111/2019/RM
Prodejní cena Cykloprůvodce po zaniklých obcích Ralska I. díl
Rada města Zákupy schvaluje prodejní cenu Cykloprůvodce po zaniklých obcích Ralska I. díl ve výši 25,Kč/ks.
Usnesení z 13. schůze Rady města Zákupy konané dne 15. 5. 2019
3/5

XXX
usnesení č. 112/2019/RM
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- informace o investičním záměru: „Rekonstrukce učebny pro výuku přírodních věd
ZŠ Zákupy“
Rada města Zákupy bere na vědomí informaci o investičním záměru Základní školy a Mateřské školy
Zákupy, příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428. Projektový záměr s názvem
„Rekonstrukce učebny pro výuku přírodních věd ZŠ Zákupy“ je ve stavu: žádost o podporu zařazena mezi
náhradní projekty.
XXX
usnesení č. 113/2019/RM
Komise rady města
Bod A)
Zápis ze schůze komise pro kulturu a cestovní ruch
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z 5. schůze komise pro kulturu a cestovní ruch ze dne 2. 5. 2019.
Bod B)
Zápis z jednání komise pro mládež a tělovýchovu
Rada města Zákupy bere na vědomí zápis z jednání komise sociální a zdravotní ze dne 6. 5. 2019.
XXX
V Zákupech dne 22. května 2019

Ing. Radek Lípa
starosta

Mgr. Jaroslav Hajdů
místostarosta
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