MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 16. prosince 2020 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 227/2020/ZM – 239/2020/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 227/2020/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 4. 12. 2020.
XXX
usnesení č. 228/2020/ZM
Kupní smlouva na pozemek p. č. 2549/8 v k. ú. Zákupy
- paní N. S., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy, v návaznosti na usnesení č. 213/2020/ZM Bod D) ze dne 26. 10.
2020, schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2549/8 v k. ú. Zákupy za
cenu 668.888 Kč včetně DPH s paní N. S., Zákupy, která je součástí tohoto usnesení jako
příloha.
XXX
usnesení č. 229/2020/ZM
Prominutí dluhu na poplatku za užívání pozemků v rámci akce „Zákupské trhy“
- Trhysk.cz s.r.o., U Cukrovaru 695, Velvary, IČ 08504342
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prominutí dluhu na poplatku za užívání pozemků
v rámci akce „Zákupské trhy“ dle Dohody č. A 08-5/2017 ze dne 3. 1. 2018, jenž vznikl
v důsledku nouzového stavu a mimořádných vládních opatření, které mají bránit šíření
onemocnění covid-19, a to za měsíce duben, květen, říjen, listopad, prosinec 2020, dle
důvodové zprávy, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
XXX
usnesení č. 230/2020/ZM
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – „Kamenice – chodník“ se společností ZEPS s. r. o., se
sídlem Cvikov - Lindava 84, IČ 28688651
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Kamenice chodník“ se společností ZEPS s. r. o., se sídlem Cvikov - Lindava 84, IČ 28688651,
v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 231/2020/ZM
Zápisy ze schůzí finančního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 38. – 40. schůze finančního výboru
konané dne 20. 11. 2020, 30. 11. 2020 a 7. 12. 2020.
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XXX
usnesení č. 232/2020/ZM
Rozpočtové opatření č. 16/2020
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020 na straně příjmů ve
výši 380.000 Kč, na straně výdajů ve výši 380.000 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 233/2020/ZM
Provádění rozpočtových opatření v závěru roku
Zastupitelstvo města Zákupy stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádění rozpočtových opatření
Radou města Zákupy v období od 17. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
XXX
usnesení č. 234/2020/ZM
Rozpočet města Zákupy na rok 2021
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021 v upraveném znění
v následujících objemech:
příjmy:
73 950 300,- Kč
výdaje:
78 936 000,- Kč
Schodek ve výši 4 985 700,- Kč včetně splátek úvěrů bude kryt zůstatkem finančních
prostředků na účtech města.
XXX
usnesení č. 235/2020/ZM
Střednědobý výhled rozpočtu města Zákupy na období 2022 – 2023
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Zákupy na období
2022 - 2023.
XXX
usnesení č. 236/2020/ZM
Podání žádostí o dotace z programů Ministerstva pro místní rozvoj
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů
z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogramu 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“ na akci „Oprava ul.
Gagarinova - Zákupy“,
b) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů
z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogramu 117D8210B „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na akci
„Modernizace povrchu asfaltového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Zákupy“,
c) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů
z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogramu 117D8210E „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na akci „Oprava
střechy městského úřadu v Zákupech“,
d) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů
z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogramu 117D8210H „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku“ na akci „Dětské hřiště Zákupy“.
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XXX
usnesení č. 237/2020/ZM
Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění střednědobého plánování
a spolufinancování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění
střednědobého plánování a spolufinancování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa
v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 238/2020/ZM
Osadní výbor Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 19. schůze konané dne 29. 11. 2020.
XXX
usnesení č. 239/2020/ZM
Změna složení členů Osadního výboru Božíkov
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolává na vlastní žádost pana M.
Ž. st. z funkce člena Osadního výboru Božíkov s účinností od 1. 1. 2021 a k témuž datu volí
členem Osadního výboru Božíkov pana M. Ž. ml.
XXX
V Zákupech dne 18. prosince 2020

Ing. Radek Lípa
starosta města

Mgr. Jaroslav Hajdů
místostarosta města
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