MĚSTO ZÁKUPY

USNESENÍ
z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 18. srpna 2021 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 286/2021/ZM – 297/2021/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
usnesení č. 286/2021/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 10. 8. 2021.
XXX
usnesení č. 287/2021/ZM
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Odkup části pozemku p. č. 187/2 v k. ú. Lasvice (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
Prodej části pozemku p. č. 188 v k. ú. Lasvice (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- paní M. F., Jablonné v Podještědí
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje odkup části pozemku p. č. 187/2 o výměře cca 500 m2, v k. ú. Lasvice, dle
zákresu, za cenu 15 Kč/m2, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí
tohoto usnesení jako příloha, s paní M. F., Jablonné v Podještědí,
b) schvaluje prodej části pozemku p. č. 188 o výměře cca 50 m2, v k. ú. Lasvice, dle zákresu,
za cenu 150 Kč/m2, s užívacím právem dle Smlouvy o pachtu č. A06-1/2019, a uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí tohoto usnesení jako příloha, s paní M.
F., Jablonné v Podještědí.
Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 840/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé F. a A., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 840/1 o výměře cca 100 m2
v k. ú. Zákupy, dle zákresu, za cenu 150 Kč/m2, a uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, která je součástí tohoto usnesení jako příloha, s manžely F. a A. K., Zákupy.
Bod C)
Prodej části pozemku p. č. 1609/5 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé V. a T. Z., Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 1609/5 o výměře cca 50 m2
v k. ú. Zákupy, dle zákresu, za cenu 150 Kč/m2, a uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, která je součástí tohoto usnesení jako příloha, s manžely V. a T. Z., Zákupy.
Bod D)
Prodej části pozemků p. č. 2549/1 a p. č. 2551/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí
kupní smlouvě) - pan J. Š., Zákupy
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Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemků p. č. 2549/1 o výměře cca 250
m2 a p. č. 2551/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, za cenu 500 Kč/m2 + 21 %
DPH za zastavitelnou část pozemku p. č. 2549/1 a 150 Kč/m2 za nezastavitelnou část tohoto
pozemku a pozemku p. č. 2551/1, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která
je součástí tohoto usnesení jako příloha, s panem J. Š., Zákupy.
Bod E)
Zrušení záměru města prodat část pozemku p. č. 2545 v k. ú. Zákupy
Zastupitelstvo města Zákupy zrušuje záměr města prodat část pozemku p. č. 2545 (lesní
pozemek) o výměře cca 1000 m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy, schválený usnesením Rady
města Zákupy č. 481/2021/RM Bod C) písm. b).
Bod F)
Revokace usnesení zastupitelstva města č. 138/09 ze dne 29. 4. 2009
Zastupitelstvo města Zákupy revokuje usnesení zastupitelstva města č. 138/09 ze dne 29. 4.
2009.
XXX
usnesení č. 288/2021/ZM
Rozpočtové opatření č. 12/2021
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 na straně příjmů ve
výši 3.208.000 Kč, na straně výdajů ve výši 5.164.000 Kč a financování na straně příjmů o
1.956.000 Kč v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 289/2021/ZM
Strategický plán rozvoje sportu ve městě Zákupy do roku 2026
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Strategický plán rozvoje sportu ve městě Zákupy do
roku 2026 v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 290/2021/ZM
Podání žádostí o dotace z programů Národní sportovní agentury
– „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“ určený pro rozvoj sportovní
infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel a prohlášení o spolufinancování z vlastních
zdrojů
Modernizace povrchu asfaltového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Zákupy
Zázemí pro fotbalové hřiště v Kamenici u Zákup
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Národní
sportovní agentury z programu „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“ na akci
„Modernizace povrchu asfaltového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Zákupy“ a
dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné
výše z vlastních zdrojů dle důvodové zprávy,
b) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů
z Národní sportovní agentury z programu „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“
na akci „Zázemí pro fotbalové hřiště v Kamenici u Zákup“ a dofinancování rozdílu mezi
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celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů dle
důvodové zprávy.
XXX
usnesení č. 291/2021/ZM
Dodatek č. 4 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 č. 4 k pojistné smlouvě č. 2732322766 o
pojištění majetku s UNIQA pojišťovnou, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480.
XXX
usnesení č. 292/2021/ZM
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Oprava hřbitovní zdi Zákupy – etapa č. 2“
se společností TECHPRA s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČ 04237200
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava
hřbitovní zdi Zákupy – etapa č. 2“ se společností TECHPRA s. r. o., se sídlem Vinohradská
2165/48, 120 00 Praha 2, IČ 04237200, v předloženém znění.
XXX
usnesení č. 293/2021/ZM
Prestižní cena města Zákupy za rok 2021
Zastupitelstvo města Zákupy uděluje „Prestižní cenu města Zákupy za rok 2021“ panu Ing.
Zdeňku Rydygrovi, K Pastvinám 423, 471 23 Zákupy, za dlouholetou činnost podporující a
rozvíjející ruční výrobu tradičních produktů papírenského zboží, za podporu rozvoje a
regenerace městské památkové zóny ve městě Zákupy a jeho propagace.
XXX
usnesení č. 294/2021/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- Ing. J. K., 470 01 Česká Lípa
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) pořízení Změny č. 4 územního plánu Zákupy z plochy přírodní nelesní –
pozemky p. č. 518/1, 518/4 a 518/5 v katastrálním území Starý Šidlov, obec Zákupy, nové
funkční využití – plochy bydlení – venkovské, na návrh vlastníka – Ing. J. K., 470 01 Česká
Lípa, za podmínky úplné úhrady nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu
územního plánu) na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4
stavebního zákona).
XXX

usnesení č. 295/2021/ZM
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Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- pan J. L., 470 02 Česká Lípa
a paní S. L., 470 02 Česká Lípa
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) pořízení Změny č. 4 územního plánu Zákupy z plochy přírodní nelesní –
pozemky p. č. 76 a 77 v k. ú. Brenná, obec Zákupy, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – pana J. L., 470 02 Česká Lípa a paní S. L., 470 02 Česká
Lípa, za podmínky úplné úhrady nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu
územního plánu) na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4
stavebního zákona).
XXX
usnesení č. 296/2021/ZM
Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj, IČ 71202056 za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj, IČ 71202056
za rok 2020
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj, nám. Republiky 193, Doksy, IČ 71202056 za
rok 2020,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj, nám. Republiky
193, Doksy, IČ 71202056, za rok 2020.
XXX
usnesení č. 297/2021/ZM
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD, IČ 06523862 za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí EKOD,
IČ 06523862 za rok 2020
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD, náměstí Republiky 193, Doksy, IČ
06523862, za rok 2020,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí EKOD, náměstí
Republiky 193, Doksy, IČ 06523862, za rok 2020.
XXX
V Zákupech dne 23. srpna 2021

Ing. Radek Lípa
starosta města

Mgr. Jaroslav Hajdů
místostarosta města

Usnesení z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 18. 8. 2021
4/4

