MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 257/2013 – 273/2013)
___________________________________________________________________________
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 záznam.
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. Omluvena je
RSDr. Sylva Moravcová, která přijde později.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 14
Omluveni: RSDr. Sylva Moravcová
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.
Zároveň navrhl zařadit na program jednání Zřizovací listiny příspěvkových organizací, a to
za bod 14. Volba přísedícího Okresního soudu v České Lípě.
Navržený, doplněný a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky
A) Prodej pozemku p. č. 352/7 v k. ú. Brenná
– p. Mgr. M. U., Česká Lípa
B) Prodej části pozemku p. č. 1350 a p. č. 1343 v k. ú. Zákupy
– p. Ing. J. S., Zákupy
C) Směna pozemku p. č. 187/1 v k. ú. Lasvice za pozemek p. č. 1000 v k. ú. Zákupy
– pí M. F., Jablonné v Podještědí
D) Bezúplatný převod pozemků a stavby bez čp/če v k. ú. Zákupy
– Římskokatolická farnost – děkanství Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 48282260
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3. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemek p. č. 622/3 v k. ú.
Kamenice u Zákup – V. K. a N. K., Praha 11
4. Kontrolní výbor
5. Finanční výbor
6. Rozpočtové opatření č. 11/2013
7. Smlouva o úvěru na částečné krytí nákladů z realizace díla
„Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“
Smlouva o zástavě nemovitostí
- Komerční banka, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054
8. Rozpočet města Zákupy na rok 2014
9. Rozpočtový výhled města Zákupy na období 2015 – 2017
10. Směrnice
A) Směrnice č. 6/2013 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního a
společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu
B) Směrnice č. 7/2013 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu sportu
11. Veřejná zakázka malého rozsahu „ETAPA Č. 2 REKONSTRUKCE ARBORETA U
BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY – ZPŘÍSTUPNĚNÍ POVALOVÝMI CHODNÍKY“
12. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Zákupy
13. Veřejnoprávní smlouvy s obcí Bohatice a Velenice
14. Volba přísedícího Okresního soudu v České Lípě
15. Zřizovací listiny příspěvkových organizací města Zákupy
A) Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy Zákupy
B) Zřizovací listina Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy
16. Komunitní plán sociálních služeb pro území Zákupska – období 2014 – 2017
17. Osadní výbor Božíkov
18. Interpelace
Nikdo ze zastupitelů neměl k programu připomínky. Pan starosta dal o návrhu programu
hlasovat.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Zastupitelstvo města předložený program schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Jana Benešová, Ing. Jiřina Fridrichová, Ing. Pavel Řezník
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 1
Benešová
Ing. Fridrichová

Návrh složení ověřovatelů zápisu: Jan Dvořák, Miloslava Hudaková
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1

nehlasoval: 1

Dvořák

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 257/2013

Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 16. 12. 2013
2/16

Plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Seznámila přítomné se svým poznatkem z posledního školení, které probíhalo v Liberci.
Školitelka Mgr. Alice Urbánková na dotaz senátora Kapouna, zda je nutné hlasovat, když se
bere na vědomí, odpověděla, že to není nutné.
Ing. Radek Lípa, starosta
Poděkoval za připomínku.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 2. 12. 2013.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 2
Slavíková

Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 258/2013
Pozemky
Bod A)
Prodej pozemku p. č. 352/7 v k. ú. Brenná
– p. Mgr. M. U., Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a upřesnil lokalitu malého
pozemku v k. ú. Brenná za cenu 120,- Kč/m2.
K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 352/7 ostatní plocha o výměře
82 m2 p. Mgr. M. U., Česká Lípa za cenu 120,- Kč/m2, tj. 9.840,- Kč.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 1350 a p. č. 1343 v k. ú. Zákupy
– p. Ing. J. S., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta uvedl, že p. Ing. S. byla v červnu 2013 schválena budoucí smlouva kupní. Bylo
mu uloženo zajistit a zaplatit geometrický plán. Tuto podmínku splnil. Starosta následně
zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 1343/2 ostatní plocha o výměře
350 m2 v k. ú. Zákupy dle geometrického plánu č. 1297-493/2013 p. Ing. J. S., Zákupy, za
cenu 60,- Kč/m2, tj. 21.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 9
proti: 3
zdržel se: 2
nehlasoval: 1
Dvořák

Ing. Fridrichová
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Hudaková
Slavíková

Bc. Kreisinger

Bod C)
Směna pozemku p. č. 187/1 v k. ú. Lasvice za pozemek p. č. 1000 v k. ú. Zákupy
– pí M. F., Jablonné v Podještědí
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta sdělil, že se jedná o pozemek nutný k vybudování obchvatu města za cenu více
než příznivou.
Následně zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje směnu pozemku p. č. 187/1 orná půda o výměře 330
m2 v k. ú. Lasvice v majetku města Zákupy za pozemek p. č. 1000 trvalý travní porost o
výměře 3645 m2 v k. ú. Zákupy v majetku pí M. F., Jablonné v Podještědí s doplatkem kupní
ceny za pozemek p. č. 1000 v k. ú. Zákupy ve výši 77.400,- Kč.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod D)
Bezúplatný převod pozemků a stavby bez čp/če v k. ú. Zákupy
– Římskokatolická farnost – děkanství Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 48282260
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, sdělil, že je městu nabízen
pozemek pod hřbitovem a přilehlá hrobka. Ze zákona o pohřebnictví vyplývá pro město
povinnost se o tyto pozemky starat.
Následně zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Vznesla dotaz na cenu oprav hřbitovní kaple a navrhla, aby se hlasovalo odděleně o pozemku
a následně o hrobce.
Ing. Pavel Řezník, zastupitel
Komise pro památky se tím zabývala, cena oprav by byla 100.000,- Kč.
Jan Dvořák, zastupitel
Neměl by být problém získat nějaké finanční prostředky od Krajského úřadu Libereckého
kraje.
K materiálu neproběhla další diskuze.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 519 ostatní plocha o
výměře 5113 m2, pozemku p. č. 512 zastavěná plocha o výměře 40 m2 a stavby bez čp/če
stojící na pozemku p. č. 512 v k. ú. Zákupy od Římskokatolické farnosti – děkanství Zákupy,
Mimoňská 228, Zákupy, IČ 48282260.
Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana Benešová přečetla návrh usnesení.
Hlasováno o tomto usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje bezúplatný převod
a) pozemku p. č. 519 ostatní plocha o výměře 5113 m2 v k. ú. Zákupy od Římskokatolické
farnosti – děkanství Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 48282260
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
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b) pozemku p. č. 512 zastavěná plocha o výměře 40 m2 a stavby bez čp/če stojící na pozemku
p. č. 512 v k. ú. Zákupy od Římskokatolické farnosti – děkanství Zákupy, Mimoňská 228,
Zákupy, IČ 48282260.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 259/2013
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemek p. č. 622/3 v k. ú.
Kamenice u Zákup – V. K. a N. K., bytem, Praha 11
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru
Vysvětlila zastupitelům, že se jedná o pozemek v zastavěné části obce koupený jako
zbořeniště, bez změny územního plánu zde žadatelé nemohou stavět.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Pokládá za zbytečné vydávat souhlas s pořízením změny územního plánu. Neznamená to, že to
bude platit. Žádosti o změnu územního plánu by měly být uloženy u vedoucí odboru výstavby
a až jich bude 10, proběhne schvalování, jak bylo rozhodnuto na jednom z minulých zasedání
zastupitelů.
Stejný názor vyslovilo i několik dalších zastupitelů.
Ing. Radek Lípa, starosta
Přiklonil se k projednávání žádostí o souhlas s pořízením změny územního plánu jednotlivě.
Ing. Pavel Řezník, zastupitel
Upozornil, že v materiálu není uvedena výměra pozemku. Toto bylo do usnesení doplněno.
Starosta ukončil diskuzi a předal slovo návrhové komisi. Paní Jana Benešová přečetla
předložený návrh usnesení doplněný o výměru pozemku 726 m2.
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 ploch zemědělských –
pozemek p. č. 622/3 o výměře 726 m2 v k. ú. Kamenice u Zákup, nové funkční využití –
plochy bydlení - venkovské, na návrh vlastníka – pana V. K. a paní N. K., bytem Praha 11, za
podmínky úplné úhrady nákladů na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§
45 odst. 4 stavebního zákona).
Hlasování:
pro: 10
proti: 1
zdržel se: 3
nehlasoval: 1
Hudaková

Benešová
Ing. Fridrichová
Ing. Řezník

XXX
usnesení č. 260/2013
Kontrolní výbor
Předkládá Ing. Pavel Řezník, předseda kontrolního výboru
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dává návrh na doplnění o vyčíslení nákladů na jedno dítě v MŠ v Zákupech a v Nových
Zákupech bez finančních prostředků z dotace do konce roku 2013 a za první pololetí 2014.
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Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Vysvětlil, podle jakých pravidel se umísťují děti do mateřských škol, a zdůraznil, že se přihlíží
k zájmům dítěte.
17:44 hod. - na jednání se dostavila RSDr. Sylva Moravcová.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápisy ze schůzí kontrolního výboru a to z 2. schůze konané dne 4. 9.
2013, 3. schůze konané dne 13. 11. 2013 a 4. schůze konané dne 4. 12. 2013
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Ing. Fridrichová

b) schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014 v upraveném znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Mgr. Hajdů

XXX
usnesení č. 261/2013
Finanční výbor
Předkládá Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Žádala upřesnění několika odborných názvů formulářů, dotazovala se na kompetence lesního
hospodáře, jak je upravena pracovní náplň lesního hospodáře.
Ing. Radek Lípa, starosta
Navrhl aktualizaci vymezení kompetencí lesního hospodáře v dohodě o pracovní činnosti.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápisy ze schůzí finančního výboru, a to z 9. schůze konané dne 2. 10.
2013, z 10. schůze konané dne 23. 10. 2013, z 11. schůze konané dne 18. 11. 2013 a z 12.
schůze konané dne 9. 12. 2013.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Ing. Fridrichová

b) ukládá starostovi města vypracovat aktualizaci dohody o pracovní činnosti odborného
lesního hospodáře včetně vymezení kompetencí.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení č. 262/2013
Rozpočtové opatření č. 11/2013
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
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Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Žádá vysvětlení u snížení výdajů v DD a DPS o 950.000,- Kč.
Ing. Jaromír Misík, ředitel Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou
Podává vysvětlení k dotacím, které přijdou až v závěru roku. Při sestavování rozpočtu se
vychází z příjmů, protože není známo kolik a kdy dotace přijde. Úsporu vysvětluje získáním
jiných finančních prostředků od zdravotních pojišťoven, získáním příspěvků na péči pro
klienty a jejich vyplacení zpětně.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Žádá, aby docházelo k vypracování rozpočtových změn postupně v průběhu roku.
Ing. Radek Lípa, starosta
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení (upravené znění je podtrženo):
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovým opatřením č. 11/2013 tyto rozpočtové
změny v upraveném znění:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1211 – daň z přidané hodnoty o 750 000,- Kč
1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1351 – odvod loterií a podobných her kromě VHP
o 600 000,- Kč
1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 1361 – správní poplatky o 40 000,- Kč
1.4 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné
pokladní správy SR o 67 500,- Kč (volby do Parlamentu ČR)
1.5 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4113 – neinvestiční přijaté transfery ze
státních fondů o 4 000,- Kč
1.6 navýšení rozpočtu na položce 4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR o 100
000,- Kč (dotace MK ČR- oprava střechy čp. 91- bytové hospodářství, dotace MZ)
1.7 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4122 – neinvestiční transfery od krajů o 392 000,Kč (dotace lesy, hasiči)
1.8 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3429 - ostatní zájmová činnost a rekreace a
položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 55 000,- Kč (příjem z koupaliště,
chatky)
1.9 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3633 – výstavba a údržba místních inženýrských
sítí a položce 3113 – příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku o
227 000,- Kč (prodej STL plynovod)
2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5169 – nákup služeb o
50 000,- Kč (prohrnování sněhu)
2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3612 – bytové hospodářství a položce 5341 –
převody vlastním fondům hospodářské činnosti o 70 000,- Kč (oprava střechy čp. 91bytové hospodářství)
2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 5154 –
elektrická energie o 50 000,- Kč (záloha na el. energii)
2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6399 – ostatní finanční operace a položce 5362
– platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 800 000,- Kč (odvod DPH)
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3. Snížení příjmů
3.1 snížení příjmů v rozpočtu na položce 1111 – daň z příjmů fyzických osob ze závislé
činnosti o 600 000,- Kč
3.2 snížení příjmů v rozpočtu na položce 1121 – daň z příjmů právnických osob o 300 000,Kč
3.3 snížení příjmů v rozpočtu na paragrafu 1012 - podnikání a restrukturalizace
v zemědělství a potravinářství a položce 3111 – příjmy z prodeje pozemků o 3 200 000,Kč (nerealizace prodeje pozemků)
3.4 snížení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3633 – výstavba místních inženýrských sítí a
položce 3122 – přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku o 450 000,- Kč
3.5 snížení příjmů v rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce
2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů o 105 500,- Kč (pokuty MP)
4. Snížení výdajů
4.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5139 – nákup materiálu
o 50 000,- Kč (viz 2.1)
4.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3612 – bytové hospodářství a položce 5171 –
opravy a udržování o 1 000 000,- Kč (nerealizace opravy kotelny a nákup nového kotle –
realizace 2014)
4.3 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 6121 budovy, haly a stavby o 1 000 000,- Kč (DPH účtováno na jiném § a položce)
4.4 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3745 - péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a
položce 5171 – opravy a udržování o 300 000,- Kč (realizace až v roce 2014)
4.5 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5331 –
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 950 000,- Kč (vyšší
dotace od státu a zvýšení výběru od klientů)
4.6 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce
5169 – nákup ostatních služeb o 90 000,- Kč (snížení četnosti použití radaru)
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 263/2013
Smlouva o úvěru na částečné krytí nákladů z realizace díla
„Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“
Smlouva o zástavě nemovitostí
- Komerční banka, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Celková hodnota díla je
8.700.000,- Kč. Finanční spoluúčast města je 3.500.000,- Kč, proto se přistoupilo k žádosti o
čerpání dlouhodobého úvěru na 3.500.000,- Kč na tři roky. Součástí smlouvy o úvěru je
zástava nemovitostí Školní 333, 334.
Následně zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
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Dotázala se na podmínky čerpání úvěru.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru na částečné krytí nákladů z realizace díla „Snížení
energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“ s Komerční bankou, a. s., Na
Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 v předloženém znění
b) schvaluje uzavření Smlouvy o zástavě nemovitostí s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě
33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054 v předloženém znění
c) pověřuje Ing. Radka Lípu, starostu města podpisem smluv.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení č. 264/2013
Rozpočet města Zákupy na rok 2014
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a navrhl první změnu
v kapitálových příjmech a výdajích. Přesuny finančních prostředků na jednotlivých položkách
zahrnují úpravu Tiché ulice, opravu lávky v Nábřežní ulici, rozšíření parkovacích ploch.
Navrhl rozložení výplaty odstupného uvolněným zastupitelům v případě jejich dalšího
nezvolení do roku 2015.
K bodu zapracování finančních prostředků z rezervního fondu do rozpočtu uvedl, že po
poradě s několika zastupiteli se přiklání k variantě ponechat finanční prostředky v rezervním
fondu.
Zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Navrhuje vypracování statutu rezervního fondu s pravidly používání finančních prostředků
tohoto fondu. Mohl by sloužit k dočasnému překlenutí nedostatku finančních prostředků na
účtech, byl by využíván jako kontokorent z našich prostředků.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Také se přiklonila k zachování rezervního fondu v nezměněné podobě.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Při nastavení jasných pravidel používání finančních prostředků z rezervního fondu by neměl
námitek.
Ing. Radek Lípa, starosta
Požádal předsedu finančního výboru, aby na příští schůzku pozval Ing. Fridrichovou a vyzval
je k vypracování statutu rezervního fondu.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se na změnu dodavatele elektrické energie, na výši záloh. Jak se promítne 20 %
úspora v rozpočtu, který je v nezměněné výši.

Ing. Radek Lípa, starosta
Vysvětlil, že výši záloh zachoval i nový dodavatel z opatrnosti. Výhodou změny dodavatele je
možnost vyúčtování dle našich potřeb.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
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Žádala vysvětlení k příjmům a výdajům na veřejný pořádek, k navýšení telekomunikace na
SMH, žádala navýšení výdajů pro MŠ v Nových Zákupech, přesunutí 10.000,- Kč na nákup
knih.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Navrhuje ponechat výdaje v nezměněné výši, vyhodnotit po půl roce a případně provést
rozpočtovou změnu.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Požádala o informaci týkající se odchodu pracovnice MěÚ do starobního důchodu a
rozdělení její agendy, promítnutí úspory mzdových prostředků v rozpočtu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Informoval o výběrovém řízení na pozici referenta majetkové správy.
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Informovala o předání agendy přestupků do České Lípy, o počtu projednávaných přestupků.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotazovala se na poskytnutí prostor pro spolky města.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Zda se bude řešit spoluúčast města při opravách památek rozpočtovou změnou v případě, že
nebude stačit rozpočtovaná částka.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje schodkový rozpočet na rok 2014 v navrženém znění
v následujících objemech:
48.838.400,- Kč
Příjmy:
pol. 8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky
2.000.000,- Kč
pol. 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
3.500.000,- Kč
Výdaje:
53.095.400,- Kč
z toho pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých
1.243.000,- Kč.
přijatých půjčených prostředků
Hlasováno o tomto usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje schodkový rozpočet na rok 2014 v navrženém znění
v následujících objemech:
Příjmy:
48.712.400,- Kč
pol. 8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky
2.000.000,- Kč
pol. 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky
3.500.000,- Kč
Výdaje:
52.969.400,- Kč
z toho pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých
přijatých půjčených prostředků
1.243.000,- Kč.
Hlasování:

pro: 14

proti: -

zdržel se: 1

nehlasoval: -

Ing. Fridrichová

XXX
Rozpočtový výhled města Zákupy na období 2015 – 2017
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtový výhled města Zákupy na období 2015 2017.
Po krátké diskuzi bylo navrženo a hlasováno o stažení tohoto bodu z programu.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Bod byl stažen z programu jednání.
XXX
usnesení č. 265/2013
Směrnice
Bod A)
Směrnice č. 6/2013 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního a
společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu
Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem a sdělila, že nedošlo
k žádným změnám, směrnice platí a její trvání je na dobu neurčitou.
Zahájila k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Navrhuje v bodě 6.1 snížení částky 50.000,- Kč na 30.000,- Kč, o této částce rozhoduje RM.
Bylo hlasováno, ale návrh nebyl schválen:
Hlasování:
pro: 7
proti: 8
zdržel se: nehlasoval: Dvořák
Ing. Fridrichová
Hudaková
RSDr. Moravcová
Ing. Rydygr
Slavíková
Ing. Řezník

K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Směrnici č. 6/2013 Zásady poskytování finančního
příspěvku na podporu kulturního a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 8
proti: 6
zdržel se: 1
nehlasoval: Dvořák
Ing. Řezník
Ing. Fridrichová
Hudaková
RSDr. Moravcová
Ing. Rydygr
Slavíková

Bod B)
Směrnice č. 7/2013 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu sportu
Předkládá Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda komise pro mládež a tělovýchovu
Tato směrnice je také na dobu neurčitou, termín pro podávání žádostí je do 31. 10.,
k vyúčtování příspěvku je nutno dokládat kopie dokladů.
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K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Směrnici č. 7/2013 Zásady poskytování finančního
příspěvku na podporu sportu v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: Dvořák
Ing. Fridrichová

XXX
Hlasováno, zda se bude pokračovat v jednání zastupitelstva města po 20. hodině.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 266/2013
Veřejná zakázka malého rozsahu „ETAPA Č. 2 REKONSTRUKCE ARBORETA U
BÝVALÉ LESNICKÉ ŠKOLY – ZPŘÍSTUPNĚNÍ POVALOVÝMI CHODNÍKY“
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Komise doporučuje přidělit
zakázku Ing. Petru Komínkovi. Celková hodnota je 1.098.792,- Kč, ze 70 % ji financuje SZIF
a s prostředky na spolufinancování jsou uvedeny v rozpočtu.
Pan starosta následně zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Dotázala se na osobu pověřenou kontrolou stavby.
Ing. Radek Lípa, starosta
Dozorovat bude Ing. Lánský, v kontrolní skupině budou Bc. Dostálová, Bc. Paták a p. Jirotka.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „ETAPA Č. 2 REKONSTRUKCE ARBORETA U BÝVALÉ LESNICKÉ
ŠKOLY – ZPŘÍSTUPNĚNÍ POVALOVÝMI CHODNÍKY“ a přidělení této zakázky
vybranému uchazeči - Ing. Petru Komínkovi, Najdrova 2186, 252 63 Roztoky, IČ
70079901. Celková cena za dílo činí 1.098.792,35 Kč vč. DPH.
b) pověřuje Ing. Radka Lípu, starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění
s vybraným uchazečem.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX

usnesení č. 267/2013
Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
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Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Bc. Pavel Paták, vedoucí Služeb místního hospodářství města
Sdělil, že bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém byla vybrána firma Marius Pedersen.
Nejvýraznější změnou bude, při placení za svoz komunálního odpadu, vydávání občanům
štítku s logem firmy a vyznačením četnosti odvozu. Vyhláška byla konzultována s odborem
dozoru a kontroly MV ČR se souhlasným stanoviskem.
Ing. Pavel Řezník, zastupitel
Vyžadoval, aby zaměstnanci sběrného dvora informovali občany, kde mohou odevzdat odpad,
který není možné odevzdat ve sběrném dvoře.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Zákupy.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení č. 268/2013
Veřejnoprávní smlouvy s obcí Bohatice a Velenice
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a předal slovo tajemnici MěÚ.
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Informovala zastupitele o nutnosti schvalování této smlouvy zastupitelstvem města, neboť i
uzavření smluv zastupitelstvo v roce 2003 schvalovalo.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Vyslovila nesouhlas s předáním agendy přestupků do České Lípy.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje s účinností k 31. 12. 2013 zrušení
a) veřejnoprávní smlouvy na úseku agendy přestupků ze dne 25. 2. 2003 uzavřené mezi obcí
Bohatice a městem Zákupy
b) veřejnoprávní smlouvy na úseku agendy přestupků ze dne 1. 11. 2004 uzavřené mezi obcí
Velenice a městem Zákupy.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení č. 269/2013
Volba přísedících Okresního soudu v České Lípě
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a sdělil doporučení předsedy
Okresního soudu v České Lípě zvolit přísedícím Ing. Š.
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
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Seznámila s dalším navrženým na přísedícího panem Kučerou, který chce ve funkci
pokračovat a okresní soud ho dodatečně doporučuje.
Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana Benešová přečetla předložený návrh
usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy volí přísedícími Okresního soudu v České Lípě na roky 2014 –
2018 p. Ing. Milana Šefčíka, Zákupy a p. Pavla Kučeru, Zákupy.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení č. 270/2013
Zřizovací listiny příspěvkových organizací města Zákupy
Bod A)
Zřizovací listina Základní školy a Mateřské školy Zákupy
Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem a následně starosta
zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Seznámil zastupitele se změnou, kterou bylo doplnění adresy MŠ v Nových Zákupech 521 a
změnou předmětu činnosti na školní jídelnu a výdejnu, seznámil s podmínkami pro přijímání
darů.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Zřizovací listinu Základní školy a Mateřské školy
Zákupy, příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428 s účinností od 1. ledna
2014 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Bod B)
Zřizovací listina Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy
Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem, který se týká dovážení
obědů automobilem DD a DPS za úhradu.
Starosta následně otevřel diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Jaké je finanční vypořádání za dovoz obědů. Bylo jí sděleno, že se zaplatí 100,- Kč za dovoz.
První v pořadí se uskuteční dovoz do školní jídelny, MŠ a následně důchodcům.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Zřizovací listinu Domova důchodců a domu
s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvkové organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ
71167463 s účinností od 1. ledna 2014 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
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usnesení č. 271/2013
Komunitní plán sociálních služeb pro území Zákupska – období 2014 – 2017
Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem. V r. 2012 byla
schválena analytická část. V rámci pokračování projektu IP3 ve spolupráci s koordinátorem
p. Kupcem se dokument aktualizoval a doplnil.
Starosta následně zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Komunitní plán sociálních služeb pro území
Zákupska – období 2014 - 2017, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení č. 272/2013
Osadní výbor Božíkov
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápisy ze schůzí Osadního výboru Božíkov, a
to z 5. schůze konané dne 24. 9. 2013 a z 6. schůze konané dne 20. 11. 2013.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Ing. Fridrichová

XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Informoval zastupitele o probíhajících jednáních o získání pozemků pro obchvat města s pí K.
Jan Dvořák, zastupitel
Poskytl informace o českolipské nemocnici, o záměru prodat pozemky o výměře 5 ha.
Tlumočil výhrady občanů k vyměněným oknům v bývalých městských jeslích.

Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
usnesení č. 273/2013
Plán jednání Zastupitelstva města Zákupy
Předkládá Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Požadovala vypracování plánu jednání zastupitelstva města na půl roku dopředu a zasílání
SMS o konání zasedání zastupitelstva.
Hlasováno o tomto usnesení:
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Zastupitelstvo města Zákupy ukládá starostovi města předložit plán termínů jednání
zastupitelstva města na I. pololetí 2014.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Upozornila na znečišťovatele ovzduší, ke kterému dochází nevhodným roztápěním kotle v čp.
242. Navrhuje vyhlášení rozhlasem, že zastupitelé projednávali znečišťování ovzduší ve
městě. Odmítá zveřejnění ve Zpravodaji, neboť tito občané si zpravodaj nekoupí.
S. M., občan Zákup
Poděkoval vedení města za řešení situace rušení nočního klidu v domě, který obývá.
Upozornil na nedodržování dopravních předpisů v ulici u koupaliště, doporučoval by měření
rychlosti v této ulici.
Bylo mu sděleno, že o povolení měřit v jednotlivých ulicích se žádá u dopravní policie a
jednání jsou zdlouhavá.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města ve 20:43 hodin.
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 16. 12. 2013.
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:
Alena Bodláková
pracovnice hospodářsko-správního odboru
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ

V Zákupech dne 18. prosince 2013

Ing. Radek Lípa
Správnost zápisu ověřili:
Jan Dvořák
zastupitel

Miloslava Hudaková
zastupitelka
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