MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 25. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 24. dubna 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 208/2013 – 221/2013)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 17:00
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 13 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet. Nepřítomen je
Jan Dvořák a Bc. Pavel Paták.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 13
Omluveni: Jan Dvořák, Bc. Pavel Paták
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.
Ing. Jiřina Fridrichová
Navrhla za bod 5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna střešní krytiny bytového domu
Školní č. p. 345 – 346, Zákupy“ vložit bod 6. Stav Kulturního domu v Zákupech.
Hlasováno o doplnění programu jednání o bod 6. Stav Kulturního domu v Zákupech
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 4
nehlasoval: 2
Benešová
Ing. Lípa
Mgr. Kopřiva

Bc. Kreisinger
Navržený, doplněný a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Složení slibu nové členky zastupitelstva města pí Jany Benešové
2. Plnění usnesení zastupitelstva města
3. Prodej pozemků v k. ú. Zákupy
– Ing. V. Ch., Ing. D. Ch., Zákupy
4. Správa bytového fondu – dohoda o splátkách – pí J. M., Zákupy
5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna střešní krytiny bytového domu Školní
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č. p. 345 - 346, Zákupy"
6. Stav Kulturního domu v Zákupech
7. Směrnice MěÚ č. 4/2013 Prestižní cena města Zákupy
8. Delegace zástupce města na valnou hromadu akcionářů Severočeské vodárenské
společnosti a. s., Teplice
9. Finanční výbor
10. Účetní závěrka za rok 2012
11. Rozpočtová změna č. 2/2013
12. Osadní výbor Božíkov
13. Osadní výbor Kamenice - změna složení
14. Místní výbor Nové Zákupy
15. Interpelace
Nikdo další ze zastupitelů neměl k programu připomínky. Pan starosta dal o doplněném
návrhu programu hlasovat.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 4
nehlasoval: 2
Benešová
Ing. Lípa
Mgr. Kopřiva
Bc. Kreisinger

Zastupitelstvo města předložený a doplněný program schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Ing. Pavel Řezník, Ing. Jiřina Fridrichová,
Mgr. Čestmír Kopřiva
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová
Mgr. Kopřiva

Návrh složení ověřovatelů zápisu: Bc. Petr Kreisinger, RSDr. Sylva Moravcová
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 2
Bc. Kreisinger
RSDr. Sylva Moravcová

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 208/2013
Složení slibu nové členky zastupitelstva města pí Jany Benešové
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta přivítal pí Janu Benešovou, která nastoupila 11. 4. 2013 na uprázdněný mandát
v zastupitelstvu. Sdělil, že osvědčení o nastoupení do funkce členky Zastupitelstva města
Zákupy převzala pí Benešová na jednání rady města dne 15. 4. 2013 (usnesení č. 366/2013).
Nyní je třeba, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, aby nová zastupitelka složila zákonem předepsaný slib. Podle § 69
odstavec 2 a 3 zákona o obcích, skládá člen ZM slib před zastupitelstvem obce pronesením
slova „slibuji“ a potvrdí složení slibu svým podpisem. Pan starosta přečetl znění slibu:
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky.“ Paní Jana Benešová pronesla: „Slibuji.“ a podepsala se pod písemné znění slibu
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(viz příloha č. 2 zápisu). Pan starosta konstatoval, že pí Benešová složila slib zastupitelky a
předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí, že pí Jana Benešová, Gagarinova 328, Zákupy
složila, v souladu s § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem předepsaný slib.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 209/2013
Plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Požádala o vysvětlení plnění usnesení č. 69/2011 - spor o investici č. p. 32 v Nových
Zákupech, 93/2011, 192/2012.
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Podotkla, že všechna usnesení jsou uveřejněna na webu města a každý má možnost do nich
nahlédnout.
Ing. Radek Lípa, starosta
Byl osloven nový soudní znalec, který má odhadnout výši investic, v nejbližší době se očekává
jeho vyjádření k uvedené záležitosti.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 15. 4. 2013.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 210/2013
Prodej pozemků v k. ú. Zákupy
- Ing. V. Ch., Ing. D. Ch., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, ve kterém se přikláněl k prodeji
na stavební parcely. Následně zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Sdělila přítomným, že uvedené pozemky byly městu převedeny od pozemkového fondu za
účelem stavby rodinných domků nebo jako zeleň pro město. Přiklonila se k názoru pana
starosty prodat pozemky pro účely stavby rodinných domků.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající
se prodeje pozemku p. č. 2549/1 trvalý travní porost o výměře 10792 m2, p. p. č. 2550 trvalý
travní porost o výměře 1846 m2, p. p. č. 2551 ostatní plocha o výměře 485 m2, p. p. č. 2545
trvalý travní porost o výměře 2624 m2, p. p. č. 2547 ostatní plocha o výměře 301 m2 a část
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pozemku p. č. 2548 ostatní plocha v k. ú. Zákupy, dle zákresu, p. Ing. V. Ch., pí Ing. D. Ch.,
Zákupy, za cenu 30,- Kč/m2.
Hlasování:
pro: proti: 11
zdržel se: 2
nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová
Mgr. Hajdů

Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní,
týkající se prodeje pozemku p. č. 2549/1 trvalý travní porost o výměře 10792 m2, p. p. č. 2550
trvalý travní porost o výměře 1846 m2, p. p. č. 2551 ostatní plocha o výměře 485 m2, p. p. č.
2545 trvalý travní porost o výměře 2624 m2, p. p. č. 2547 ostatní plocha o výměře 301 m2 a
část pozemku p. č. 2548 ostatní plocha v k. ú. Zákupy, dle zákresu, p. Ing. V. Ch., pí Ing. D.
Ch., Zákupy, za cenu 30,- Kč/m2.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 3
nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová
Mgr. Hajdů
RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 211/2013
Správa bytového fondu – dohoda o splátkách – pí J. M., Zákupy
Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem.
Následně pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu neproběhla žádná
diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel Řezník přečetl předložený
návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje uzavření dohody o splátkách s pí J. M., Zákupy,
týkající se úhrady dlužného nájemného a úhrady za služby poskytované s užíváním bytu č. 13
ve výši 700,- Kč měsíčně.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 2
Ing. Rydygr

XXX
usnesení č. 212/2013
Veřejná zakázka malého rozsahu „Výměna střešní krytiny bytového domu Školní
č. p. 345 - 346, Zákupy"
Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem.
Následně pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Vyslovila souhlas s výběrem místní firmy, neboť cena je vyhovující.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Vyslovila také souhlas s výběrem místní firmy a upozornila na dobrou spolupráci v minulých
letech.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
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a) souhlasí s doporučením komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Výměna střešní krytiny bytového domu Školní č. p. 345 – 346, Zákupy“ a
přidělením této zakázky firmě Petr Dostál, tesařství, Nádražní 273, Zákupy, IČ 63169312
za celkovou cenu vč. DPH 632.528,46 Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 213/2013
Stav Kulturního domu v Zákupech
Předkládá Ing. Jiřina Fridrichová
Předkladatelka seznámila přítomné se stavem Kulturního domu v Zákupech a dokumentovala
to fotografiemi. Upozornila na špatné hospodaření s majetkem města. Proč se nevypověděla
smlouva, když je spolupráce s nájemcem velmi špatná a z jeho strany dochází k porušování
smluvních podmínek.
Ing. Radek Lípa, starosta
Seznámil přítomné s možností získat dotaci na opravu Kulturního domu v Zákupech. Provedlo
by se zateplení, výměna oken, změnil by se způsob vytápění a provozovatelem by bylo město.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Nepořádek by bylo v našich silách uklidit za pomocí pracovníků Služeb místního
hospodářství.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Seznámila přítomné se způsobem komunikace s nájemcem, která je velmi obtížná, neboť
přítomen není, telefony nebere, v současné době pouze reaguje elektronicky.
Ing. Helena Rydygrová, členka kontrolního výboru
Vyslovila názor, že by se mělo zjistit, zda mají občané Zákup zájem o provozování kulturního
domu.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Je informována občany, kteří se zúčastňovali akcí v Kulturním domě v Zákupech, že tam
opravdu nepořádek byl. Navrhuje vypovědět smlouvu nájemci, který neplní povinnosti
vyplývající ze smlouvy.
Pan starosta ukončil diskuzi a předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel Řezník přečetl
předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy ukládá místostarostce města předložit zhodnocení plnění
nájemní smlouvy v Kulturním domu v Zákupech a návrh na řešení stávající situace,
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 214/2013
Směrnice MěÚ č. 4/2013 Prestižní cena města Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Radek Lípa, starosta
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Na ocenění bude navrhovat divadelní spolek Havlíček, neboť letos slaví 90. výročí svého
působení.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Žádala vysvětlení k čl. 2, bodu 2.1 uvedené směrnice.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Směrnici MěÚ č. 4/2013 Prestižní cena města Zákupy
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 215/2013
Delegace zástupce města na valnou hromadu akcionářů Severočeské vodárenské
společnosti a. s., Teplice
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi.
Pan Ing. Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy deleguje dle § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zástupce města Zákupy starostu města
Ing. Radka Lípu na valnou hromadu akcionářů obchodní společnosti Severočeská vodárenská
společnost a. s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ 49099469, která se koná dne 13.
června 2013 v Teplicích.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 216/2013
Finanční výbor
Předkládá Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Ing. Radek Lípa, starosta
Seznámil zastupitele s doporučením auditorky schvalovat rozpočet po paragrafech nikoli po
položkách.
Následně pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Informovala o možnosti získat informace na ministerstvu financí u Ing. Kotrby, který na
dotazy odpovídá obratem.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Ing. Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 2. schůze finančního výboru konané 10.
4. 2013.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

XXX
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usnesení č. 217/2013
Účetní závěrka za rok 2012
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Monika Pötschová, finanční účetní MěÚ
Seznámila zastupitele s novelou zákona o obcích, která stanoví povinnost schválit účetní
závěrku do 30. 6. 2013.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje účetní závěrku města Zákupy za rok 2012 sestavenou
k rozvahovému dni.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 218/2013
Rozpočtová změna č. 2/2013
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se na navýšení v paragrafu 2212, kdo zajišťuje odklízení sněhu. Snížení v položce
6322 o 10.000,- Kč.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vysvětlil, že finanční částka zůstane v památkách, ale přesune se do nákupu ostatních služeb,
pokryje restaurátorské průzkumy apod.
K materiálu neproběhla další diskuze. Starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2013 takto:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení rozpočtu na položce 1342 – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt o
20 000,- Kč
1.2 navýšení rozpočtu na položce 1345 – poplatek z ubytovací kapacity o 10 000,- Kč
1.3 navýšení rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a
potravinářství a položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 36 000,- Kč
(poplatky spojené s prodejem pozemků)
1.4 navýšení rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 2111 – příjmy
z poskytovaných služeb a výrobků o 15 000,- Kč
1.5 navýšení rozpočtu na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 2322 – přijaté
pojistné náhrady o 10 000,- Kč
1.6 navýšení rozpočtu na paragrafu 3900 – ostatní činnosti související se službami pro
obyvatelstvo a položce 2321 – přijaté neinvestiční dary o 2 000,- Kč
1.7 navýšení rozpočtu na paragrafu 6402 – finanční vypořádání minulých let a položce 2226
– příjmy z finančního vypořádání minulých let o 14 000,- Kč
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1.8 navýšení rozpočtu na paragrafu 6402 – finanční vypořádání minulých let a položce 2229
– ostatní přijaté vratky transferů o 251 000,- Kč (vyúčtování dotace z LAG Podralsko –
předfinancování projektu „Živý venkov – tradice a současnost“ – Zákupské slavnosti
2012)
2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5192 – poskytnuté
neinvestiční příspěvky a náhrady o 3 000,- Kč
2.2 navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5229 – ostatní
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 3 000,- Kč
2.3 navýšení rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5169 – nákup ostatních služeb o
62 000,- Kč (odhrnování sněhu)
2.4 navýšení rozpočtu na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5151 – studená
voda o 5 000,- Kč
2.5 navýšení rozpočtu na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5154 – elektrická
energie o 7 000,- Kč
2.6 navýšení rozpočtu na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5169 – nákup
služeb o 3 000,- Kč
2.7 navýšení rozpočtu na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5169 – nákup služeb o 10 000,- Kč
2.8 navýšení rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce
5151 – studená voda o 10 000,- Kč
2.9 navýšení rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce
5172 – programové vybavení o 13 000,- Kč
2.10 navýšení rozpočtu na paragrafu 3900 – ostatní činnosti související se službami pro
obyvatelstvo a položce 5240 – neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným
organizacím o 2 000,- Kč
2.11 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5175 –
pohoštění o 6 000,- Kč (přesun z položky 5139, hrazeno z dotace)
2.12 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5424 – náhrady
mezd v době nemoci o 10 000,- Kč
2.13 navýšení rozpočtu na paragrafu 6402 – finanční vypořádání minulých let a položce 5366
– výdaje finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi o 584,- Kč (přesun z
položky 5362)
3. Snížení příjmů
3.1 snížení příjmů na položce 4113 – neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o
250 000,- Kč (viz 1.8)
4. Snížení výdajů
4.1 snížení výdajů na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5169 – nákup služeb o 10
000,- Kč
4.2 snížení výdajů na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
6322 – investiční transfery občanským sdružením o 10 000,- Kč
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4.3 snížení výdajů na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5139 – nákup
materiálu o 6 000,- Kč (přesun na položku 5175)
4.4 snížení výdajů na paragrafu 6402 – finanční vypořádání minulých let a položce 5362 –
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 584,- Kč
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 219/2013
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. Pan Ing. Pavel
Řeník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 2. schůze konané dne 14. 4. 2013.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 220/2013
Osadní výbor Kamenice - změna složení
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. Pan Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápis z 1. schůze Osadního výboru Kamenice ze dne 22. března 2013
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

Zastupitelstvo města Zákupy
b) schvaluje plán činnosti Osadního výboru Kamenice na rok 2013
c) v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, odvolává, na vlastní žádost, ke dni 24. 4. 2013 Ing. Radka Hlavničku,
Kamenice 12, Zákupy z funkce předsedy Osadního výboru Kamenice a k témuž datu
odvolává p. Ladislava Cibulku, Kamenice 37, Zákupy
d) volí pí Ivu Serdelovou, Kamenice 16, Zákupy předsedkyní Osadního výboru Kamenice
s účinností od 25. 4. 2013.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 221/2013
Místní výbor Nové Zákupy
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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. Pan Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze č. 2/2013 a č. 3/2013 Místního
výboru v Nových Zákupech konané dne 10. 2. a 7. 4. 2013.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Seznámil přítomné s materiály k veřejné zakázce o nakládání s odpady v Zákupech a požádal
o zvýšenou pozornost k projednání materiálů a o připomínky k dokumentaci do konce dubna.
Je třeba vyřešit způsoby platby, velikost nádob u rodinných domů dle počtu osob. Je třeba
zachovat nebo snížit množství odváženého odpadu.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Upozornila na povinnost obce odvážet odpady.
Ing. Radek Lípa, starosta
Seznámil zastupitele s možností řešení závazku ze strany p. Hrubana a předložil právní rozbor
a vyjádření Mgr. Krnošové.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Kdo ze zaměstnanců úřadu je zodpovědný za rozúčtování nákladů za el. energii.
Ing. Radek Lípa, starosta
Informoval zastupitele o probíhající opravě komunikace v Nádražní ulici, částka za opravu se
navýší, neboť vozovka je v horším stavu než při zadávání zakázky.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Vyslovila nespokojenost s kvalitou prováděných oprav, některá místa jsou neopravena.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vysvětlil, že menší spáry budou opraveny jinou technologií.
Ing. Radek Lípa, starosta
Dále seznámil zastupitele se záměrem Libereckého kraje odkoupit pozemky pod silnicemi I. a
II. třídy.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Upozornila na končící šestiletou záruku na opravenou komunikaci v Nových Zákupech.

Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Upozornila na neutěšený stav křižovatky Borská – Kamenická, občané by měli dostat
informaci, kdy bude opravena.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
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Zda by nebyla možnost opravit křižovatku na vlastní náklady a následně vymáhat na
Libereckém kraji.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Žádala o informaci týkající se elektronické aukce na nákup elektrické energie.
Ing. Radek Lípa, starosta
Byla vypovězena smlouva s Centropolem ke dni 7. 7. 2013. V příštím roce by se aukce
nabídla i podnikatelským subjektům a domácnostem. Předpokládaná úspora činí 10 – 20 %,
15. 5. 2013 bude znám výsledek. Předpokládá se, že by se šlo do aukce také na plyn.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 19:20 hodin.
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 24. 4. 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 29. dubna 2013

Ing. Radek Lípa
Správnost zápisu ověřili:

Bc. Petr Kreisinger
zastupitel

RSDr. Sylva Moravcová
zastupitelka
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