MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 4. března 2020 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 146/2020/ZM – 155/2020/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 146/2020/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 25. 2. 2020.
XXX
usnesení č. 147/2020/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej pozemku p. č. st. 23 v k. ú. Božíkov
- paní LL, Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. st. 23 o výměře 230 m2 v k. ú.
Božíkov paní LL, Zákupy, za cenu 27.600 Kč, podle návrhu kupní smlouvy, která je součástí
tohoto usnesení jako příloha.
Bod B)
Prodej pozemků p. č. 110/6, 110/7, 114/2, 114/3 a 114/1-části v k. ú. Božíkov
(smlouva o budoucí kupní smlouvě) - pan LT, Roztoky
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemků p. č. 110/6 o výměře 743 m2, p. č.
110/7 o výměře 327 m2, p. č. 114/2 o výměře 61 m2, p. č. 114/3 o výměře 215 m2, a části p. č.
114/1 o výměře cca 265 m2 v k. ú. Božíkov, dle zákresu, za cenu 120 Kč/m2, a uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě s panem LT, Roztoky, podle návrhu smlouvy,
která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Bod C)
Prodej části pozemku p. č. 1045/1 v k. ú. Zákupy
(smlouva o budoucí kupní smlouvě) - pan PK, Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 1045/1 o výměře cca
205 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, za cenu 400 Kč/m2 + 21 % DPH, a uzavření smlouvy o
budoucí kupní smlouvě s panem PK, Zákupy, podle návrhu smlouvy, která je součástí tohoto
usnesení jako příloha.
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Bod D)
Revokace usnesení č. 92/2019/ZM Bod D)
Dohoda o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 1. 2. 2019
- pan JF, Česká Lípa
Zastupitelstvo města Zákupy
a) revokuje usnesení č. 92/2019/ZM Bod D) ze dne 11. 9. 2019, kterým byl schválen prodej
pozemku p. č. 2423/1 - dílu „a“ o výměře 1200 m 2 dle GP č. 1474-258/2018 v k. ú. Zákupy
do výlučného vlastnictví pana JF, Česká Lípa,
b) schvaluje uzavření dohody o ukončení Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne
1. 2. 2019, schválené dne 23. 1. 2019 usnesením č. 49/2019/ZM Bod C) písm. a), s panem
JF, Česká Lípa, podle návrhu dohody, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
XXX
usnesení č. 148/2020/ZM
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2020 na straně příjmů ve
výši 3.065.000 Kč, na straně výdajů ve výši 1.365.000 Kč a financování na straně příjmů
3.300.000 Kč a financování na straně výdajů 5.000.000 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 149/2020/ZM
Žádost o dotaci z Výzvy Ministerstva financí VPS – 223 – 2 – 2020 „Podpora výstavby,
obnovy a provozování komunální infrastruktury“ na akci „Oprava obecních bytů
Zákupy“
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z programu
Ministerstva financí „Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury“
z podprogramu „298D2230 Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální
infrastruktury“ na akci „Oprava obecních bytů Zákupy“,
b) investiční záměr k akci „Oprava obecních bytů Zákupy“.
XXX
usnesení č. 150/2020/ZM
Žádost o dotaci z výzvy Ministerstva financí VPS – 228 – 2 – 2020 „Podpora rozvoje a
obnovy materiálně technické základny regionálního školství“ na akci „Modernizace a
rozšíření MŠ Zákupy“
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z programu
Ministerstva financí „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny
regionálního školství“ z podprogramu „Podprogram 298D2280 Podpora rozvoje a obnovy
materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí“ na akci
„Modernizace a rozšíření MŠ Zákupy“,
b) investiční záměr k akci „Modernizace a rozšíření MŠ Zákupy“.
XXX
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usnesení č. 151/2020/ZM
Žádost o finanční dar na zakoupení provzdušňovače Mossrider M102
- FC Kamenice, Borská 5, 471 23 Zákupy, IČ 498 64 106
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje zapsanému spolku FC Kamenice, Borská 5, Zákupy, IČ 498 64 106 poskytnutí
finančního daru ve výši 33 290 Kč na zakoupení provzdušňovače Mossrider M102,
b) schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. B 09-10/2020 s FC Kamenice, z. s., Borská 5,
Zákupy, IČ 498 64 106 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 152/2020/ZM
Partnerská smlouva o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu
Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko Kompostéry II - 2020
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje zapojení se prostřednictvím Mikroregionu Podralsko
do společného projektu „Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko kompostéry II
– 2020“ v intencích požadavků Operačního programu životního prostředí ve specifickém cíli
3.1 Prevence vzniku odpadů a zavazuje se k následujícímu:
a) uzavření Partnerské smlouvy o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu
„Předcházení vzniku odpadů v Mikroregionu Podralsko Kompostéry II – 2020“ s
Mikroregionem Podralsko, obcí Brniště, obcí Cetenov, obcí Dolní Krupá, městem Dubá,
obcí Dubnice, obcí Hamr na Jezeře, městem Mimoň, obcí Okna, městem Osečná a městem
Zákupy, v předloženém znění,
b) předfinancování projektu z vlastních zdrojů dle Partnerské smlouvy s tím, že tento jim
příslušný finanční podíl na realizaci jejich části projektu – města Zákupy ve výši 83.626,50
Kč bude poukázán na účet Mikroregionu Podralsko do 30. 6. 2020,
c) závazek, že v případě neudělení dotace Mikroregionu Podralsko na projekt, jsou obce
povinny uhradit vzniklé náklady z vlastních zdrojů, které jsou vyčíslené v příloze č. 1.
XXX
usnesení č. 153/2020/ZM
Dodatek k pojistné smlouvě č. 2732322766 o pojištění majetku
- UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dodatek k pojistné smlouvě č. 2732322766 o pojištění
majetku s UNIQA pojišťovnou, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480.
XXX
usnesení č. 154/2020/ZM
Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápis z 1. schůze kontrolního výboru ze dne 29. 1. 2020,
b) schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020.
XXX
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usnesení č. 155/2020/ZM
Osadní výbor Kamenice
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 3. schůze Osadního výboru Kamenice
konané dne 27. 2. 2020.
XXX
V Zákupech dne 5. března 2020

Ing. Radek Lípa
starosta města

Mgr. Jaroslav Hajdů
místostarosta města
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