MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 34. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 29. srpna 2018 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 310/2018/ZM – 314/2018/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 17:01
hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany a hosty.
Sdělil, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno podle § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zápis z minulého zasedání ZM byl vyvěšen na úřední desce a na úřadě byl k dispozici u
tajemnice městského úřadu Ing. Zuzany Šostkové a nyní je k nahlédnutí při jednání ZM.
Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Upozornil, že ze zasedání ZM je pořizován zvukový a obrazový záznam včetně on-line přenosu
jednání na webových stránkách města.
Zastupitelstvo se bude řídit a postupovat podle schváleného jednacího řádu.
Dle prezenční listiny (viz příloha č. 1 zápisu) starosta konstatoval, že z celkového počtu 15
členů ZM je nyní přítomno 14 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
V 17:02 se dostavila na jednání paní Hana Vlčková.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 15
Omluveni: Zastupitelstvo města Zákupy je schopno se usnášet.
Pan starosta dále uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi v předstihu program jednání
zastupitelstva města a vyzval zastupitele, aby se k takto navrženému programu vyjádřili.
Diskuze neproběhla. Pan starosta dal o navrženém a doplněném programu hlasovat.
Navržený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky
A) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej částí pozemků p. č. 151/14 a p.
č. 121/5 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na koupi pozemku p. č.151/13 a části p. č.
495/9 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
- p. P. B., Veselí nad Ploučnicí, Zákupy
B) Prodej části pozemku p. č. 361/6 k. ú. Brenná
- p. M. P., Brenná 99, Zákupy
C) Prodej pozemku p. č. 56 v k. ú. Božíkov
- pí L. L., Božíkov, Zákupy
D) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej částí pozemku p. č. 54 v k. ú.
Zákupy - p. A. D., Nádražní, Zákupy
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E) Změna vlastníků pozemků v k. ú. Zákupy
3. Rozpočtové opatření č. 12/2018
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace
a vytápění, město Zákupy“
- Martin Dudík, Vinohrádky 566, 798 03 Plumlov, IČ 18513841
5. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– pan J. R., Sokolská, 470 01 Česká Lípa
6. Zápisy z jednání osadních výborů
A) Osadní výbor Kamenice
B) Osadní výbor Božíkov
7. Interpelace
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Zastupitelstvo města navržený program jednání schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Edita Růžičková, Miloslava Hudaková, Josef Jirásek
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Návrh složení ověřovatelů zápisu: Mgr. Čestmír Kopřiva, Hana Vlčková
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: -

nehlasoval:-

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 310/2018/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 21. 8. 2018.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení č. 311/2018/ZM
Pozemky
Bod A)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej částí pozemků p. č. 151/14 a p. č.
121/5 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na koupi pozemku p. č.151/13 a části p. č.
495/9 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
- p. P. B., Veselí nad Ploučnicí, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
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Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Když se jedná o vlastní pozemky, jsou bez porostu nebo se stromy?
Ing. Radek Lípa, starosta
Pozemky jsou se vzrostlými stromy na obou stranách.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Jde tedy o stejné pozemky.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano jde o stejné pozemky. Pozemky jsou se vzrostlými stromy na obou stranách.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemků
p. č. 151/14 lesní pozemek o výměře cca 450 m2 a pozemku p. č. 121/5 lesní pozemek o
výměře cca 450 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, dle zákresu, p. P. B., Veselí nad Ploučnicí,
Zákupy, za cenu 30,- Kč/m2, v předloženém znění,
b) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se odkoupení pozemku p.
č. 151/13 lesní pozemek o výměře 497 m2 a části pozemku p. č. 495/9 lesní pozemek o
výměře cca 403 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, dle zákresu, od p. P. B., Veselí, Zákupy,
za cenu 30,- Kč/m2, v předloženém znění,
c) pověřuje starostu města podpisem smluv.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Ing. Kreisinger

Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 361/6 k. ú. Brenná
- p. M. P., Brenná, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 361/18 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 120 m 2 v k. ú.
Brenná, dle geometrického plánu č. 241-2/2018, p. M. P., Brenná, Zákupy, za cenu 120,Kč/m2, tj. celkem 14.400,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Mgr. Hajdů

Bod C)
Prodej pozemku p. č. 56 v k. ú. Božíkov
- pí L. L., Božíkov, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 56 trvalý travní porost o výměře 241 m2 v k. ú. Božíkov, pí
L. L., Božíkov, Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, tj. celkem 28.920,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Bod D)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej částí pozemku p. č. 54 v k. ú.
Zákupy - p. A. D., Nádražní, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku
p. č. 54 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 13 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu,
p. A. D., Nádražní, Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Bod E)
Změna vlastníků pozemků v k. ú. Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Mgr. Čestmír Kopřiva - Nebudu hlasovat, jsem ve střetu zájmů.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí změnu vlastníků pozemků p. č. 1595/12 zahrada o výměře 326 m2 a p. p.
č. 1595/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Zákupy z p. J. K., bytem
Školní, Zákupy na pí M. J., bytem Družstevní, Zákupy,
b) trvá na svém usnesení č. 162/2012 Bod B) 2) ze dne 15. 8. 2012 týkající se sjednání
věcného předkupního práva k pozemkům p. č. 1595/12 a p. č. 1595/3 v k. ú. Zákupy ve
prospěch města Zákupy za cenu 60,- Kč/m2.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Mgr. Kopřiva

XXX
usnesení č. 312/2018/ZM
Rozpočtové opatření č. 12/2018
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.

Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 29. 8. 2018
4/11

Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2018 na straně příjmů ve
výši 3.963.000 Kč, na straně výdajů ve výši 6.463.000 Kč a financování 2.500.000 Kč
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Dvořák
XXX
usnesení č. 313/2018/ZM
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů teplé vody, cirkulace
a vytápění, město Zákupy“
- Martin Dudík, Vinohrádky 566, 798 03 Plumlov, IČ 18513841
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce rozvodů teplé vody,
cirkulace a vytápění, město Zákupy“ s Martinem Dudíkem, se sídlem Vinohrádky 566,
Plumlov, IČ 18513841 dle předloženého materiálu,
b) pověřuje starostu města podpisem dodatku.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– pan J. R., Sokolská, 470 01 Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Pane starosto, minule tady bylo řečeno, že jste se shodli s Ing. Dostálovou, že nebudete dělat
už žádné změny územního plánu.
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Toto není nová žádost, p. R. to trošku změnil, takže jsme to jen poupravili.
Jan Dvořák, zastupitel
Takže to předtím chtěl jinak?
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Chtěl, ale já jsem mu to vysvětlila, znovu jsme to probrali, měl zájem si požádat znovu, takže
je to výjimečný případ.
Jan Dvořák, zastupitel
Já nebudu měnit nic na svém rozhodnutí minulém.
Ing. Radek Lípa, starosta
Jak jsme na tom přepracování zadání se „SAULem“?
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Musí to schválit krajský úřad, pak to dáme do územního plánu města Zákupy, město to nebude
nic stát, žadatelé za to platí.
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Miloslava Hudaková, zastupitelka
Minule jsem se vyjádřila, své stanovisko neměním, trošku jsem se o to víc zajímala, paní R. je
občankou Zákup, ale s panem R. se rozvedli, pan R. není občanem Zákup, takže není proč
s návrhem souhlasit. Záleží na nás zastupitelích, jak k tomu přistoupíme, je to dost vzadu, pro
město vzniknou náklady na zainvestování, jako zastupitelé jsme si vytyčili území ve městě, na
tom pracujeme a tuto lokalitu bychom měli nechat jako rekreační.
Ing. Radek Lípa, starosta
Myslím, že bychom zde neměli probírat osobní záležitosti, to sem nepatří.
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Co se týče zainvestování, obec to nebude nic stát, musí si to zajistit investor, komunikace vede
až na hranici pozemku
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Bráním město, stanovisko své neměním, na co vycházet vstříc cizím občanům.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
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. 2 územního plánu Zákupy, a to plochy zemědělské –
pozemků p. č. 21 a 2181 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – plochy bydlení – venkovské,
na návrh vlastníka – pana J. R., Sokolská, 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).
Hlasování:
pro: 4
proti: 3
zdržel se: 8
nehlasoval: Benešová
Dvořák
Bc. Kreisingerová Hudaková
Ing. Lípa
Bc.. Kreisinger
Ing. Paták
V tomto bodě nebylo přijato usnesení.

XXX
usnesení č. 314/2018/ZM
Zápisy z jednání osadních výborů
Bod A)
Osadní výbor Kamenice
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, poděkoval předsedkyním
osadních výborů za zorganizování letních akcí a za jejich práci v průběhu celého roku a
zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 12. schůze Osadního výboru Kamenice
ze dne 15. 6. 2018.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Bod B)
Osadní výbor Božíkov
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Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 32. schůze konané dne 29. 7. 2018.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Podařilo se nám vyvlastnit pozemek od paní K., potřebujeme jej pro stavbu severozápadního
obchvatu, trvalo to 3 roky, můžeme začít pracovat na tom, co bylo započato v roce 2008, chtěl
bych poděkovat Městskému úřadu v České Lípě, není to úplně jednoduché, když berete
někomu pozemek.
Ing. Pavel Řezník, zastupitel
Je to už v katastru?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ještě ne, nabylo to právní moci, nebude to problém do katastru zapsat. Nyní bude problém,
doručit té paní, které jsme vyvlastnili pozemek, finanční částku dle rozhodnutí
vyvlastňovacího úřadu. Ona si poštu nepřebírá, půjde dopis, půjde složenka, pak peníze
půjdou do soudní úschovy, ale tím splníme to, co máme nařízeno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Před rokem jsme zakládali svazek obcí EKOD, byli jsme úspěšní na žádost o dotaci na
nádoby k domům na plasty a EKO odpady.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Dotaz na paní tajemnici, proč nechodí zápisy z rady města?
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
V současné době je v jednání, jak posílat tyto materiály, aby vše bylo v souladu s GDPR, zítra
jedu na poradu k panu řediteli krajského úřadu.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Dotaz na Ing. Patáka, proč není voda na hřbitově?
Ing. Pavel Paták, zastupitel
Bude dnes večer, včera tam ještě byla.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Před bytovkami, kde je trávník a sušáky, sušáky byly zlikvidovány, a nebudou tam?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, celá ta revitalizace je naplánována, sušáky tam necháme, ale jen ty v dobrém stavu, ty
v špatném stavu vyměníme.

Zápis z 34. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 29. 8. 2018
7/11

Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Už jsme zjišťovali, které jsou využívány obyvateli sídliště.
Ing. Radek Lípa, starosta
Budou okamžitě nahrazeny novými.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Bydlet na sídlišti je radost, lituju ty, co chodí na směny, dá se prostředí na sídlišti do
pořádku?
Ing. Radek Lípa, starosta
Pochopitelně, všechny plochy budou dány do původního stavu, navážíme ornici, bude vyseta
nová tráva, co se týče cesty kolem garáží, tu budeme řešit jako provizorní parkoviště, pak ji
opravíme. Vím, že to není jednoduché, jedou tam dvě akce, ale jedna končí, budou probíhat
stavební úpravy, vzniknou 3 parkoviště, bude to náročné, ale jinak to udělat nejde.
E. S., občanka
Je tam značka „zákaz stání“, ale lidé tam parkují, je to hodně o lidech.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Co to je za akci v sobotu, za týden jsou slavnosti, kde na to lidé mají brát peníze?
Ing. Radek Lípa, starosta
Město Zákupy „Sportfestu“ není pořadatelem, pořádá to „Sportovní městečko“, děti mají
vstup zdarma, platí jen dospělí vstup 200 Kč, není to šťastný termín, říkal jsem jim to, ale
třeba se to rozvine, je to první ročník, možná nepřijde tolik lidí a další ročník nebude nebo
v jiném termínu, nejsme pořadateli, takže to neovlivníme, je to na stadionu a na koupališti, na
stadionu bude fotbalové utkání a kapely.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Nehlásili jste, kde to je.
Ing. Radek Lípa, starosta
Hlásili jsme spot od pořadatelů akce, který jsme obdrželi.
Jan Dvořák, zastupitel
Pane starosto, co je nového v DD a DPS?
Ing. Radek Lípa, starosta
Předám slovo Ing. M...
Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka
Já tady mám informace ze zápisů rady města, kde byla ředitelem a ekonomkou prezentována
nová tabulka zpracovaných výpočtů mezd zdravotních sester - odečet tří let z praxe, dále byly
předloženy tabulky s vyčíslením zákonných úroků z prodlení na jednotlivé zdravotní sestry,
což zpracoval daňový poradce. Dále se Ing. M. vyjadřoval ke změně osobních příplatků, kdy
si ředitel trvá na správnosti svého postupu. Informovala jsem radní, že jsem podala podnět na
přezkoumání platových poměrů na Oblastní inspektorát práce, následně město obdrželo od
Inspektorátu práce přijetí tohoto podnětu a zároveň nám byla podána informace, že i
zaměstnankyně podaly žádost o přezkoumání. Kontrolu Inspektorát práce provede dle plánu
kontrol, a to ve třetím čtvrtletí tohoto roku. Radní zadali úkol Ing. M., aby vše projednal se
zaměstnankyněmi, máme tady jeho písemné vyjádření, že bude vše hotovo do 10. Září. Radní
chtějí vidět všechny dohody a požadují písemnou informaci z jednání se zaměstnanci. Došlo
tam k přeplatku, toto bude napraveno srážkou ze mzdy, termín je 14. 9. Zároveň čekáme na
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kontrolu Inspektorátu práce, který řekne, zda to bylo v pořádku či nikoliv, případně stanoví
opatření k odstranění závad.
Ing. J. M., ředitel DD a DPS
To, co uvedla paní místostarostka je vyčerpávající, kontrola proběhla v pondělí tento týden,
paní z inspektorátu říkala, že je to složité, že do toho bude muset zapojit právníky, ale nějaký
výstup bude do konce září.
Ing. Radek Lípa, starosta
Bez rozhodnutí Inspektorátu práce se neobejdeme, oni suplují soud.
Jan Dvořák, zastupitel
Byly vyplaceny finanční prostředky a byly vyplaceny ve větší míře, než měly být? Takže teď se
bude jednat o tom, zda se to bude vracet a jak, jaké z toho bude penále?
Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka
Penále daňový poradce spočítal. Nemám souhrnnou částku, ale spočítám to.
Jan Dvořák, zastupitel
Pan starosta na minulém zastupitelstvu na můj dotaz, když jsem se ptal, kdy nás chtěl o této
věci informovat, odpověděl mi, že mám číst zápisy z rady, takže jsem si je přečetl za rok zpět,
bohužel jsem v zápisech nic nenašel, jen v zápise z 22. 3. 2018 bod č. 1a, kde je uvedeno, že
RM schvaluje výsledek hospodaření a převod zlepšeného hospodářského výsledku do fondu,
tak jak je to s tou informací?
Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka
Ta informace tam je, tato záležitost se řeší již od prosince v rámci dotazů podaných
zaměstnanci. Bylo to součástí zápisu na konci zapsáno kurzívou, tyto texty tvořím, takže vím,
že to tam je, je to k nahlédnutí.
Jan Dvořák, zastupitel
Já jsem se tomu věnoval od loňského října do dubna 2018.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Já jsem to četla, ale není to tam. Není to podstatné, podstatné je, jaký z toho bude závěr.
Ing. Radek Lípa, starosta
Musíme počkat, nikdo z nás tomu natolik nerozumí, aby to mohl rozhodnout, obě strany
budeme čekat a následné rozhodnutí respektovat, to jsme se dohodli.
Jan Dvořák, zastupitel
Já trvám na tom, že jsme z rady nebyli informováni o tom, co se tam děje.
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Chtěla bych uvést, že zápisy z jednání rady města jsou přístupné u mě v kanceláři, to platilo a
platí, když přijdete, můžete kdykoliv nahlédnout, nemůžu teď říct z hlavy, kdy byla tato kauza
zmiňována.
E. S., občanka
Na mě to dělá dojem, že jste nebyli rádi, že se to provalilo.
Ing. Radek Lípa, starosta
Je chyba, že se to stalo, ale řešíme to.
E. S., občanka
Když si ty holky postaví hlavu, bude to muset zaplatit účetní.
Ing. Radek Lípa, starosta
Myslím, že je to v Zákoníku práce.
Jan Dvořák, zastupitel
Ze zákoníku práce, stržení doplatku, škody za 3 měsíce.
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Ing. Radek Lípa, starosta
My se bavíme o něčem jiném - o nesprávně vyplacené mzdě.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Já bych se ráda zeptala pana ředitele, byla jsem minule po zastupitelstvu na besedě, on mě
informoval, že vrchní sestra končí, má za ni náhradu, jméno té paní nevím, ale prý se vrací
zpátky, teď jsem se dozvěděla, že ta dotyčná místo nedostala, jde tam jiná a ta dotyčná paní
dala výpověď. Co vás vedlo k tomu, že jste jí funkci nesvěřil?
Ing. J. M., ředitel DD a DPS
Nevím, jestli je to dobré to tady veřejně probírat, vrchní sestra odchází do předčasného
důchodu a na její místo jsem vzal jinou.
Mgr. Jaroslav Hajdů
Jaký je personální stav současný?
Ing. J. M., ředitel DD a DPS
Máme plný stav, žádné problémy.
Iva Serdelová, zastupitelka
Za zdravotní sestry, které jsou ve výpovědi, máte náhradu, nebude prodleva?
Ing. J. M., ředitel DD a DPS
Ne.
Iva Serdelová, zastupitelka
Když máme třetí přepočet, už je to správně? Kdo to teď určil, že je to správně?
Ing. J. M., ředitel DD a DPS
Je to podle příslušných tabulek.
Iva Serdelová, zastupitelka
Ty tabulky jsou pořád stejné.
Ing. J. M., ředitel DD a DPS
Ty přepočty byly dva.
Edita Růžičková, zastupitelka
Měli bysme počkat na Inspektorát práce.
Iva Serdelová, zastupitelka
Inspektorát práce kontroloval i toto?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano. Bude to jeden ze závěrů.
E. S., občanka
Nechtěla bych tam dělat ani hodinu v takové atmosféře.
Pan starosta ukončil jednání zastupitelů a otevřel diskuzi občanů.
H. S., občanka
Máte nějaké informace, kdy se bude opravovat most?
Ing. Radek Lípa, starosta
Zítra mám jednání s Ing. Č. z odboru dopravy Libereckého kraje, budu se informovat,
problém je v tom, že mostek neodpovídá. Paní, co má vedlejší pozemek, vkládá podněty,
protože tam chce mít vodní elektrárnu.
J. S., občanka
Stopku od Kamenice, nemůžete ji tam dát?
Ing. Radek Lípa, starosta
Je požádáno, od policie je to odsouhlasené, ale ještě nás čeká hodně institucí.
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J. S., občanka
Obchvat, kde se bude vyjíždět?
Ing. Radek Lípa, starosta
Nahoře u sadu, obchvatem se Kamenické ulici neulehčí, to až třetí etapa.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Chtěl bych poděkovat za letní tábor. A k situaci na sídlišti - práce probíhají velice rychle a
dobře, proti Jablonnému jsme na tom podstatně lépe, za to děkuji starostovi i ostatním.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Hlavně těm pracovníkům.
E. S., občanka
Chodník bude až nakonec opravený?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, až nakonec.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 18:04 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 29. 8. 2018.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou v souladu s § 16,
§ 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, k
nahlédnutí u tajemnice městského úřadu.
Ověření zápisu z jednání zastupitelstva města podpisy ověřovatelů a starostou města je pouze
u zápisu, který je určen k archivaci a uložen u tajemnice městského úřadu.
Zápis zapsaly:
Daniela Seidlová
pracovnice hospodářsko-správního odboru
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 5. září 2018

Ing. Radek Lípa
starosta města

Správnost zápisu ověřili:

Mgr. Čestmír Kopřiva
zastupitel

Hana Vlčková
zastupitelka
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