MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 24. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 6. března 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 193/2013 – 207/2013)
___________________________________________________________________________
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 11 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet. Nepřítomni jsou
Ing. Jiřina Fridrichová, Mgr. Čestmír Kopřiva, Bc. Pavel Paták a Mgr. Michal Vinš.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 11
Omluveni: Ing. Jiřina Fridrichová, Mgr. Čestmír Kopřiva, Bc. Pavel Paták
a Mgr. Michal Vinš
Zastupitelstvo města Zákupy je schopno se usnášet.
XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 193/2013
Složení slibu člena zastupitelstva města
Pan starosta přivítal p. Josefa Jirotku, který nastoupil 29. 1. 2013 na uprázdněný mandát
v zastupitelstvu. Sdělil, že osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva města
Zákupy převzal p. Jirotka na jednání rady města dne 6. 2. 2013 (usnesení č. 333/2013). Nyní
je třeba, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, aby nový zastupitel složil 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.“ Pan Josef Jirotka pronesl:
„Slibuji.“ a podepsal se pod písemné znění slibu (viz příloha č. 2 zápisu). Pan starosta
konstatoval, že pan Jirotka složil slib zastupitele a dal hlasovat o tomto usnesení:
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Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí, že pan Josef Jirotka, Gagarinova 328, Zákupy
složil v souladu s § 69 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem předepsaný slib.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 4
Jirotka

Ing. Radek Lípa, starosta
Budeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Pan starosta uvedl, že všichni zastupitelé
obdrželi v předstihu program jednání zastupitelstva města a vyzval zastupitele, aby se k takto
navrženému programu vyjádřili.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Požádala o interpelaci na začátku jednání, aby nemusel MUDr. Czsászár čekat. Chtěla, aby
pan starosta sdělil bližší informace k ordinaci v Nových Zákupech.
Ing. Radek Lípa, starosta
Informoval o plánu ordinace v Nových Zákupech, kde by měl být zubní nebo ženský lékař.
Uvidí se, kdo se sežene.
MUDr. Juraj Császár, občan
Sdělil, že lidé by tam praktického lékaře uvítali, ale on by to z časových důvodů nezvládl. Ani
finančně by se mu to nevyplatilo, proto by doporučoval nějakého specialistu. Inicioval již
primáře gynekologie v České Lípě, který tomu byl nakloněn.
Dále sdělil, že je možné, že se v budoucnu na město obrátí z důvodu zvyšování nájemného ve
zdravotním středisku.
Bc. Petr Kreisinger, zastupitel
Uvedl, že z pracovních důvodů se bude muset omluvit z jednání zastupitelstva, proto navrhuje
zařazení bodu 6. Finanční výbor za bod 1. Plnění usnesení zastupitelstva města.
Navržený, upravený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky
A) Záměr prodat část pozemku p. č. 1004 a p. č. 1007 v k. ú. Zákupy
B) Prodej pozemku p. č. 611/2 a p. č. 611/3 v k. ú. Zákupy
- p. L. Š., Stvolínky
- p. Z. Ž., Zákupy
C) Žádost o snížení ceny pozemků p. č. 1350 a 1343 v k. ú. Zákupy
- p. Ing. J. S., Zákupy
D) Výzva k uplatnění předkupního práva na pozemek p. č. 2618/9 v k. ú. Zákupy
- p. J. M., pí M. B., Česká Lípa
3. Opatření obecné povahy č. 1/2013 - Změna č. 1 Územního plánu Zákupy
4. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemky st. p. č. 83 a 84
v k. ú. Brenná - p. M. B., bytem Brenná
5. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemky p. č. 2656, 2678
a 2655 v k. ú. Zákupy - p. D. K., Cvikov
6. Finanční výbor – přesunut za bod 1. Plnění usnesení zastupitelstva města
7. Rozpočtová změna č. 1/2013
8. Rozpočtová opatření schvalovaná radou města
9. Žádosti o finanční příspěvek na podporu sportu pro rok 2013
10. Směrnice č. 3/2013 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního
a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2013
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11. Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- finanční vypořádání roku 2012 a návrh na rozdělení hosp. výsledku do fondů organizace
12. Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- zpráva o výsledku hospodaření DD a DPS za rok 2012
- krytí záporného hospodářského výsledku za rok 2012 z Fondu reprodukce majetku
13. Přehled výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu za rok 2012
14. Osadní výbor Božíkov
15. Místní výbor Nové Zákupy - zápisy ze schůzí a změna složení členů
16. Interpelace
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 4
Dvořák

Zastupitelstvo města předložený program schválilo s navrhovanou změnou pořadí materiálů.
Návrh složení návrhové komise: Ing. Zdeněk Rydygr, Josef Jirotka,
RSDr. Sylva Moravcová
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 2

nehlasoval: 4

RSDr. Moravcová
Ing. Rydygr

Návrh složení ověřovatelů zápisu: Mgr. Jaroslav Hajdů, Iva Kreisingerová
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 4
Kreisingerová
XXX
usnesení č. 194/2013
Plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan
starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh
usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 26. 2. 2013.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 4
RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 195/2013
Finanční výbor
Předkládá Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Informoval o zápisu a návrzích finančního výboru, týkající se rozpočtové změny a financování
Nových Zákup, kde souhlasí s návrhem starosty na doporučení schválit tyto finanční
prostředky. Dále sdělil, že v rámci plánu činnosti na doporučení auditorky z krajského úřadu,
provedou kontrolu příspěvkových organizací a na žádost starosty města provedou kontrolu
lesního hospodářství.
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RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Dotázala se, zda finanční výbor přišel s jiným návrhem čerpání finančních prostředků?
Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Finančnímu výboru byl předložen návrh pana starosty. Finanční výbor doplnil financování
projektu Nových Zákup. V rámci návrhu rozpočtové změny došlo k přesunu finančních
prostředků rozpočtovaných na obchvat města ve prospěch projektu Nových Zákup. Myslí si, že
je to nejistá investice.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Zásadně nesouhlasí s názorem p. Kreisingera o obchvatu, myslí si, že obchvat je prioritou
města.
Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Finanční výbor našel zhruba 30 % prostředků. Upřesnil, že se jedná o časově nejistou
investici. Nevíme, zda dopadne vyvlastnění, jestli se domluvíme s vlastníkem, který nechce
pozemek prodat.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Informovala o europoslanci p. Kohlíčkovi, který je městu nakloněn a slíbil na slavnostech
doporučení financí z Evropských fondů, zaslání na kraj a odtamtud k nám. Je nutné to
urychlit.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že co se týká obchvatu kontaktoval vlastníka posledního neodkoupeného pozemku přes
jinou osobu. Souhlasil, že dotace musí jít opravdu přes kraj.
Jan Dvořák, zastupitel
Sdělil, že se chtěl se zastat pí Moravcové, formulace nejistá investice je dost divná a
vysvětlovat to lidem v Borský a Kamenický ulici.
Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Bydlel v Borské ulici 22 let, tak ví, o čem je řeč. Dle jeho názoru se vyvlastnění nepodaří.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápis z 1. schůze finančního výboru konané 25. 2. 2013
b) schvaluje plán činnosti finančního výboru na rok 2013.
Hlasování:
pro: 9
proti: 1
zdržel se: 1
nehlasoval: 4
RSDr. Moravcová

Dvořák

XXX
V 17:38 hod. se z jednání omluvil Bc. Petr Kreisinger.
XXX
usnesení č. 196/2013
Pozemky
Bod A)
Záměr města prodat část pozemku p. č. 1004 a p. č. 1007 v k. ú. 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 žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje záměr města prodat část pozemku p. č. 1004 ostatní
plocha o výměře 1200 m2 a pozemku p. č. 1007 vodní plocha o výměře 40 m2 v k. ú. Zákupy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod B)
Prodej pozemku p. č. 611/2 a p. č. 611/3 v k. ú. Zákupy
- p. L. Š., Stvolínky
- p. Z. Ž., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
Informovala, že se jedná o rozestavěné garáže u koupaliště.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) prodej pozemku p. č. 611/2 ostatní plocha o výměře 22 m2 v k. ú. Zákupy p. L. Š.,
Stvolínky za cenu 120,- Kč/m2, tj. 2.640,- Kč
b) prodej pozemku p. č. 611/3 ostatní plocha o výměře 21 m2 v k. ú. Zákupy p. Z. Ž., Zákupy
za cenu 120,- Kč/m2, tj. 2.520,- Kč.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod C)
Žádost o snížení ceny pozemků p. č. 1350 a 1343 v k. ú. Zákupy
- p. Ing. J. S., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Ing. Jiří Sazama, občan
Sdělil, že se jedná o úzký pruh na zahradu, žádá o odkup od roku 1996 a vždy došlo
k neschválení kvůli kanálu, který se tam nacházel, v tuto dobu již kanál nefunguje. Když mohl
být zahrádkářům prodán pozemek za 60,- Kč, tak proč on by to měl mít za 120,- Kč. O
pozemek se do této doby stará on, město ne.
Jan Dvořák, zastupitel
Sdělil, že se tam byl podívat a dle jeho názoru je to drahé, ale musí se dodržovat vyhláška
města.
Ing. Radek Lípa, starosta
V roce 2012 došlo ke změně ceníku, tento pozemek je za cenu 120,- Kč, ale pokud si to
odůvodníme, je to možné snížit.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Starosta by se měl chovat jako hospodář, ale zatím jste se chovali prodejem pozemků
zahrádkářům nehospodárně. Připravili jste město o peníze.
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Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Sdělil, že dříve se prodávaly pozemky také za jiné ceny, než bylo schváleno.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Dotázal se, zda se o tento pozemek město stará.
Ing. J. S ., občan
Odpověděl, že je to příkop a město se o tento pozemek nikdy nestaralo.
Josef Jirotka, zastupitel
Sdělil, že pozemek je v zoufalém stavu.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi.
Variantní návrhy usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy
a) trvá na usnesení č. 182/2012 Bod A), týkající se prodeje části pozemků p. č. 1350 a 1343 v
k. ú. Zákupy,
b) revokuje usnesení č. 182/2012 Bod A), týkající se prodeje části pozemků p. č. 1350 a 1343
v k. ú. Zákupy,
c) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p.
č. 1350 ostatní plocha a p. p. č. 1343 ostatní plocha o výměře 330 m2 v k. ú. Zákupy dle
zákresu, p. Ing. J. S ., Zákupy, za cenu 60,- Kč/m2.
Pan Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy trvá na usnesení č. 182/2012 Bod A), týkající se prodeje části
pozemků p. č. 1350 a 1343 v k. ú. Zákupy
Hlasování:
pro: 6
proti: 4
zdržel se: nehlasoval: 5
Mgr. Hajdů
Hudaková
Ing. Lípa
Ing. Rydygr
Ing. Řezník
Slavíková

Dvořák
Jirotka
Kreisingerová
RSDr. Moravcová

Pan starosta konstatoval, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
Pan Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) revokuje usnesení č. 182/2012 Bod A), týkající se prodeje části pozemků p. č. 1350 a 1343
v k. ú. Zákupy,
b) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p.
č. 1350 ostatní plocha a p. p. č. 1343 ostatní plocha o výměře 330 m2 v k. ú. Zákupy dle
zákresu, p. Ing. J. S., Zákupy, za cenu 60,- Kč/m2.
Hlasování:
pro: 1
proti: 6
zdržel se: 3
nehlasoval: 5
Jirotka

Dvořák
Hudaková
Kreisingerová
Ing. Lípa
Ing. Řezník
Slavíková

Mgr. Hajdů
RSDr. Moravcová
Ing. Rydygr

Pan starosta konstatoval, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 6. 3. 2013
6/18

Bod D)
Výzva k uplatnění předkupního práva na pozemek p. č. 2618/9 v k. ú. Zákupy
- p. J. M., pí M. B., Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, sdělil, že v současné době město
nemá finance na odkoupení, cenu za oplocení konzultoval s p. Skočíkem, který se oplocením
zabývá a dle jeho názoru je cena adekvátní. Starosta sdělil, že v případě odkoupení oplocení
by město potřebovalo znalecký posudek, cena za výsadbu mu přijde nadhodnocená. Následně
zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Josef Jirotka, zastupitel
Dotázal se, zda je jiný zájemce o tento pozemek.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, zda víme tržní cenu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že jiný zájemce nebyl. Všem ostatním, kteří požádali, bylo předkupní právo zrušeno.
Dotázal se, zda se má nechat vypracovat znalecký posudek.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Navrhla vykoupení pozemku za cenu, kterou oni zaplatili. Trvá na zrušení tohoto bodu a
přeložení do dalšího zastupitelstva.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Požádala o přečtení bodu ze smlouvy o předkupním právu a doporučila jednání s právničkou
pí Krnošovou.
Návrh RSDr. Moravcové:
Materiál předložený na zastupitelstvu dne 6. 3. 2013 na uplatnění předkupního práva na
pozemek p. č. 2618/9 v k. ú. Zákupy p. J. M. a pí M. B., Česká Lípa se odkládá na příští
zastupitelstvo.
Hlasování:
pro: 6
proti: 3
zdržel se: 1
nehlasoval: 5
Dvořák
Hudaková
RSDr. Moravcová
Ing. Rydygr
Ing. Řezník
Slavíková

Jirotka
Kreisingerová
Ing. Lípa

Mgr. Hajdů

Pan starosta konstatoval, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
Pan starosta podal protinávrh, o kterém se hlasovalo:
Zastupitelstvo města Zákupy
a) revokuje svoje usnesení č. 180/2012 bod A) a B) ze dne 28. 11. 2012, týkající se zrušení
věcného předkupního práva města Zákupy k pozemku p. č. 2618/9 v k. ú. Zákupy,
b) trvá na svém usnesení č. 175/2012 ze dne 31. 10. 2012, kterým se ruší věcné předkupní
právo města Zákupy k pozemku p. č. 2618/9 trvalý travní porost o výměře 998 m2 v k. ú.
Zákupy v majetku p. J. M. a pí M. B., Česká Lípa.
Hlasování:
pro: 3
proti: 2
zdržel se: 5
nehlasoval: 5
Jirotka
Kreisingerová
Ing. Lípa

Hudaková
Slavíková

Dvořák
Mgr. Hajdů
RSDr. Moravcová
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Ing. Rydygr
Ing. Řezník

Pan starosta konstatoval, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Zdeněk Rydygr přečetl původní návrh
usnesení, o kterém se hlasovalo:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje odkoupení pozemku p. č. 2618/9 trvalý travní porost o
výměře 998 m2 v k. ú. Zákupy, včetně zhodnocení od p. J. M. a pí M. B., Česká Lípa, za cenu
celkem 524.695,- Kč.
Hlasování:
pro: 1
proti: 7
zdržel se: 2
nehlasoval: 5
Hudaková

Dvořák
Jirotka
Kreisingerová
Ing. Lípa
Ing. Rydygr
Ing. Řezník
Slavíková

Mgr. Hajdů
RSDr. Moravcová

Pan starosta konstatoval, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
XXX
usnesení č. 197/2013
Opatření obecné povahy č. 1/2013 - Změna č. 1 Územního plánu Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a sdělil, že schválení je v zájmu
města, aby se firma neodstěhovala jinam, bude se tam stavět velké parkoviště a zázemí pro
kamiony.
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby
Sdělila, že se jedná o rozšíření a pozemky firmy LGI.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing.
Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh
Změny č. 1 Územního plánu Zákupy není v rozporu s politikou územního rozvoje, s
územně plánovací dokumentací vydanou krajem a se stanovisky dotčených orgánů nebo
stanoviskem krajského úřadu,
b) vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43
odst. 4 stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ust. § 171 až 174
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, formou Opatření
obecné povahy č. 1/2013 - Změnu č. 1 Územního plánu Zákupy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
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usnesení č. 198/2013
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemky st. p. č. 83 a 84 v k. ú.
Brenná - p. M. B., bytem Brenná
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem.
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby
Nedoporučila změnu územního plánu na uvedené pozemky, protože jsou těžce přístupné,
nevede tam cesta a do budoucna by to byl závazek i pro město, tj. cesta, osvětlení apod.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, pořízení Změny č. 2 Územního plánu Zákupy, a to ploch smíšené krajinné zeleně –
pozemků st. p. č. 83 a 84 v k. ú. Brenná, nové funkční využití – plochy bydlení - venkovské,
na návrh vlastníka – pana M. B., bytem Brenná
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 5
Mgr. Hajdů

XXX
usnesení č. 199/2013
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemky p. č. 2656, 2678 a 2655
v k. ú. Zákupy - p. D. K., Cvikov
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, sdělil, že se jedná o jabloňové
sady pod Kamenickým vrchem, dál od cesty. Záměrem je vybudování zahrádkářské kolonie.
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby
Nedoporučila změnu územního plánu na uvedené pozemky, protože, stejně jako v předchozím
materiálu, jsou pozemky těžce přístupné, nevede tam cesta a do budoucna by to byl závazek i
pro město, tj, cesta, osvětlení apod.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, pořízení Změny č. 2 Územního plánu Zákupy, a to ploch pro zemědělství –
pozemků p. č. 2656, 2678 a 2655 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – plochy
zahrádkářských kolonií, na návrh vlastníka – pana D. K., Cvikov.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 5
Mgr. Hajdů

XXX
usnesení č. 200/2013
Rozpočtová změna č. 1/2013
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi. Sdělil, že městu byly vráceny finance od LAG Podralsko, dotace Zákupských
slavností. Jednáme o dotaci z LAG Podralsko na opravu márnice na hřbitově v Kamenici,
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která by se musela nejdříve předfinancovat. Dále sdělil, že se musí udělat pasport na veřejné
osvětlení, který chybí.
Josef Jirotka, zastupitel
Dotázal se na položku 1.2, zda pochopil dobře, že se jedná o přesunutí z položky lesa na jinou
položku.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se na položku 1.9, jak budeme postupovat, proč nám vznikla škoda za 2 mil. 200 tis.
korun, je to neschopnost projektanta, pro toto nemůžu zvednout ruku.
Ing. Radek Lípa, starosta
Projekt budeme reklamovat a budeme se soudit o vícepráce. Tyto peníze musíme v tuto chvíli
uhradit. Konzultoval jsem vše s právničkou pí Krnošovou. Dejte návrh na řešení. Jedná se o
skryté vady. Já navrhuji rezervní fond nebo položku obchvatu a opravu střechy. Paní
Fridrichová vznesla na pracovní schůzce návrh na půjčku z rezervního fondu a od té doby
jiný návrh nepřišel.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Nám jde o dokončení této akce a nic jiného nám nezbývá.
Helena Slavíková, zastupitelka
Pokud to neschválíme, tak to nevyřešíme.
Josef Jirotka, zastupitel
Bylo toto ošetřeno ve smlouvě?
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Upozornila na to, že lze v tuto chvíli použít rezervu z bytového fondu.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Sdělila, že materiály jsou nekvalitně připraveny, jsou jim vloženy do ruky v den ZM a nemají
čas si to prostudovat.
K materiálu neproběhla další diskuze.
Ing. Radek Lípa, starosta
Starosta předložil protinávrh usnesení, předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Zdeněk
Rydygr přečetl předložený protinávrh usnesení.
Hlasováno o protinávrhu (změny podtrženy):
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2013 takto:
1. Navýšení příjmů a výdajů
1.1 navýšení rozpočtu na položce 1211 – daň z přidané hodnoty o 258 000,- Kč
1.2 navýšení rozpočtu na položce 1335 – poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o
75 000,- Kč (poplatek vyměřený celním úřadem)
1.3 navýšení rozpočtu na položce 4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy SR o 81 900,- Kč (volba prezidenta republiky)
1.4 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 2111 – příjmy
z poskytování služeb a výrobků o 584,- Kč
1.5 navýšení rozpočtu na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5021 – ostatní osobní výdaje o 30 000,- Kč (přesun z položky 5169)
1.6 navýšení rozpočtu na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5622 – neinvestiční půjčené prostředky občanským sdružením o 658 000,- Kč
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1.7 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5154 –
elektrická energie o 125 000,- Kč (zvýšení záloh od Centropolu na nebytovém
hospodářství)
1.8 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 20 000,- Kč
1.9 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 6121 – budovy,
haly a stavby o 2 200 000,- Kč (vícepráce Nové Zákupy- revitalizace bývalé vojenské
budovy)
1.10 navýšení rozpočtu na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 6112 – ocenitelná
práva o 100 000,- Kč (přesun z položky 6121 – budovy, haly a stavby – pasport
veřejného osvětlení)
1.11 navýšení rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 15 000,- Kč (změna paragrafu z 4357 na 4350)
1.12 navýšení rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5331 –
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3 950 000,- Kč (změna
paragrafu z 4357 na 4350)
1.13 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5011 –
platy zaměstnanců v pracovním poměru o 15 000,- Kč (přesčasová práce hrazená
z dotace)
1.14 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5021 –
ostatní osobní výdaje platy o 50 000,- Kč (odměny členům okrskových volebních komisí
hrazené z dotace)
1.15 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5031 –
povinné pojistné na sociální zabezpečení o 4 000,- Kč (hrazeno z dotace)
1.16 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5032 –
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2 000,- Kč (hrazeno z dotace)
1.17 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5139 –
nákup materiálu o 3 900,- Kč (hrazeno z dotace)
1.18 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5162 –
služby telekomunikací a radiokomunikací o 1 000,- Kč (hrazeno z dotace)
1.19 navýšené rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5175 –
pohoštění o 6 000,- Kč (hrazeno z dotace)
1.20 navýšení rozpočtu na paragrafu 6402 – finanční vypořádání minulých let a položce 5362
– platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 584,- Kč
2. Snížení výdajů
2.1 snížení výdajů na paragrafu 2212 – silnice a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 1
300 000,- Kč (přesun na nebytové hospodářství Nové Zákupy)
2.2 snížení výdajů na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5169 – nákup ostatních služeb o 30 000,- Kč
2.3 snížení výdajů na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5171 – opravy a udržování o 650 000,- Kč
2.4 snížení výdajů na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5171 – opravy a
udržování o 20 000,- Kč
2.5 snížení výdajů na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 6121 – budovy, haly a
stavby o 100 000,- Kč (přesun na položku 6112 ocenitelná práva)
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2.6 snížení výdajů na paragrafu 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a
domovy se zvláštním režimem a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 15 000,- Kč
(změna paragrafu z 4357 na 4350)
2.7 snížení výdajů na paragrafu 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a
domovy se zvláštním režimem a položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím o 3 950 000,- Kč (změna paragrafu z 4357 na 4350)
2.8 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5171 – opravy a
udržování o 700 000,- Kč (přesun na nebytové hospodářství Nové Zákupy)
Hlasování:
pro: 6
proti: 1
zdržel se: 3
nehlasoval: 5
Mgr. Hajdů
Jirotka
Kreisingerová
Ing. Lípa
Ing. Rydygr
Ing. Řezník

Hudaková

Dvořák
RSDr. Moravcová
Slavíková

Pan starosta konstatoval, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
Předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Zdeněk Rydygr přečetl původní návrh usnesení, o
kterém se hlasovalo:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovou změnu č. 1/2013 takto:
1. Navýšení příjmů a výdajů
1.1 navýšení rozpočtu na položce 4111 – neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní
správy SR o 81 900,- Kč (volba prezidenta republiky)
1.2 navýšení rozpočtu na položce 1335 – poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o
75 000,- Kč (poplatek vyměřený celním úřadem)
1.3 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 2111 – příjmy
z poskytování služeb a výrobků o 584,- Kč
1.4 navýšení rozpočtu na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5021 – ostatní osobní výdaje o 30 000,- Kč (přesun z položky 5169)
1.5 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5154 –
elektrická energie o 125 000,- Kč (zvýšení záloh od Centropolu na nebytovém
hospodářství)
1.6 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 20 000,- Kč
1.7 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 6121 – budovy,
haly a stavby o 2 200 000,- Kč (vícepráce Nové Zákupy- revitalizace bývalé vojenské
budovy)
1.8 navýšení rozpočtu na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 6112 – ocenitelná
práva o 100 000,- Kč (přesun z položky 6121 – budovy, haly a stavby – pasport
veřejného osvětlení)
1.9 navýšení rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 15 000,- Kč (změna paragrafu z 4357 na 4350)
1.10 navýšení rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5331 –
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 3 950 000,- Kč (změna
paragrafu z 4357 na 4350)
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1.11 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5011 –
platy zaměstnanců v pracovním poměru o 15 000,- Kč (přesčasová práce hrazená
z dotace)
1.12 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5021 –
ostatní osobní výdaje platy o 50 000,- Kč (odměny členům okrskových volebních komisí
hrazené z dotace)
1.13 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5031 –
povinné pojistné na sociální zabezpečení o 4 000,- Kč (hrazeno z dotace)
1.14 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5032 –
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2 000,- Kč (hrazeno z dotace)
1.15 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5139 –
nákup materiálu o 9 900,- Kč (hrazeno z dotace)
1.16 navýšení rozpočtu na paragrafu 6118 – volba prezidenta republiky a položce 5162 –
služby telekomunikací a radiokomunikací o 1 000,- Kč (hrazeno z dotace)
1.17 navýšení rozpočtu na paragrafu 6402 – finanční vypořádání minulých let a položce 5362
– platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o 584,- Kč

2. Snížení výdajů
2.1 snížení výdajů na paragrafu 2212 – silnice a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 1 300
000,- Kč (přesun na nebytové hospodářství Nové Zákupy)
2.2 snížení výdajů na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5169 – nákup ostatních služeb o30 000,- Kč
2.3 snížení výdajů na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5171 – opravy a udržování o 250 000,- Kč (přesun na nebytové hospodářství Nové
Zákupy)
2.4 snížení výdajů na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5171 – opravy a
udržování o 20 000,- Kč
2.5 snížení výdajů na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 6121 – budovy, haly a
stavby o 100 000,- Kč (přesun na položku 6112 ocenitelná práva)
2.6 snížení výdajů na paragrafu 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a
domovy se zvláštním režimem a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 15 000,- Kč
(změna paragrafu z 4357 na 4350)
2.7 snížení výdajů na paragrafu 4357 – domovy pro osoby se zdravotním postižením a
domovy se zvláštním režimem a položce 5331 – neinvestiční příspěvky zřízeným
příspěvkovým organizacím o 3 950 000,- Kč (změna paragrafu z 4357 na 4350)
2.8 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5171 – opravy a
udržování o 700 000,- Kč (přesun na nebytové hospodářství Nové Zákupy)
Hlasování:
pro: 8
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 5
Dvořák
Mgr. Hajdů
Jirotka
Ing. Lípa
Kreisingerová
RSDr. Moravcová
Ing. Rydygr
Ing. Řezník

Hudaková
Slavíková
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XXX
usnesení č. 201/2013
Rozpočtová opatření schvalovaná radou města
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Požádala o upřesnění, kdo s tím přišel, finanční výbor nebo byl návrh předložen finančnímu
výboru.
Ing. Radek Lípa, starosta
Finanční výbor přišel se 30 tis. a starosta s 50 tis.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi.
Variantní návrhy usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy
a) trvá na svém usnesení č. 36/07 ze dne 21. 11. 2007
b) revokuje usnesení č. 36/07 ze dne 21. 11. 2007
c) pověřuje Radu města Zákupy prováděním rozpočtových opatření do výše 30.000,- Kč
s účinností od 1. 4. 2013.
Pan Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložené návrhy usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy trvá na svém usnesení č. 36/07 ze dne 21. 11. 2007.
Hlasování:
pro: proti: 10
zdržel se: nehlasoval: 5
Zastupitelstvo města Zákupy revokuje usnesení č. 36/07 ze dne 21. 11. 2007.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 5
RSDr. Moravcová

Zastupitelstvo města Zákupy pověřuje Radu města Zákupy prováděním rozpočtových
opatření do výše 30.000,- Kč s účinností od 1. 4. 2013.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 5
RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 202/2013
Žádosti o finanční příspěvek na podporu sportu pro rok 2013
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Bc. Zdeňka Kadlecová, vedoucí hospodářsko-správního odboru
Seznámila přítomné s jednotlivými žádostmi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Zdeněk
Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dle Zásad pro poskytování finančního příspěvku na
podporu sportu pro rok 2013 - částku 300.000,- Kč rozdělit mezi žadatele o finanční
příspěvek na sport pro rok 2013 takto:
a) FC Kamenice, Kamenice 43, Zákupy, IČ 49864106 - částka 44.300,- Kč,
b) TJ Zákupy, Družstevní 390, Zákupy, IČ 48282766 - částka 255.700,- Kč.
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Hlasování:

pro: 10

proti: -

zdržel se: -

nehlasoval: 5

XXX
usnesení č. 203/2013
Směrnice č. 3/2013 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního
a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2013

Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájila
k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Zdeněk
Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Směrnici č. 3/2013 Zásady poskytování finančního
příspěvku na podporu kulturního a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu
pro rok 2013 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 204/2013
Základní škola a Mateřská škola Zákupy - finanční vypořádání roku 2012 a návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku do fondů organizace

Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájila
k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Zdeněk
Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje finanční vypořádání roku 2012 a návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku do fondů Základní školy a Mateřské školy Zákupy,
příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy 47123, IČ 46750428 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
V 19:12 hod. se z jednání pro zdravotní indispozici omluvil Ing. Lípa a předal slovo
místostarostce.
XXX
usnesení č. 205/2013
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- zpráva o výsledku hospodaření DD a DPS za rok 2012
- krytí záporného hospodářského výsledku za rok 2012 z Fondu reprodukce majetku

Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem, finanční situací a
ponížením výše dotací. Následně zahájila k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jaromír Misík, ředitel DD a DPS Nové Zákupy
Seznámil přítomné s finanční situaci a příspěvky DD a DPS.
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K materiálu neproběhla další diskuze. Paní místostarostka předala slovo návrhové komisi.
Pan Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) vyrovnaný výsledek hospodaření DD a DPS Zákupy za rok 2012 dle předložené zprávy
b) pro dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření DD a DPS Zákupy pokrýt ztrátu
hospodaření ve výši 212.020,17 Kč za rok 2012 ze zaúčtovaných účetních odpisů z Fondu
reprodukce majetku.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
XXX
Přehled výběrových řízení na veřejné zakázky malého rozsahu za rok 2012

Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Paní místostarostka zahájila k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Paní místostarostka předala slovo návrhové komisi. Pan Ing.
Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí přehled výběrových řízení na veřejné zakázky
malého rozsahu za rok 2012.
Hlasování:
pro: 7
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 6
Dvořák
RSDr. Moravcová

Paní místostarostka konstatovala, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
XXX
usnesení č. 206/2013
Osadní výbor Božíkov

Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájila
k uvedenému bodu diskuzi.
Kamila Šoltová, předsedkyně Osadního výboru Božíkov
Požádala o zachování a obnovu lávky v Božíkově.
Jan Dvořák, zastupitel
Sdělil, že spousta lávek zmizela a tato je tam opravdu potřeba pokud nebude chodník.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Sdělila, že se tímto problémem budeme určitě zabývat. Navrhla, aby zastupitelé zaslali panu
starostovi návrhy k řešení situace včetně řešení finančních prostředků z rozpočtu.
K materiálu neproběhla další diskuze. Paní místostarostka předala slovo návrhové komisi.
Pan Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůzí Osadního výboru Božíkov, a to
z 6. schůze konané dne 13. 12. 2012 a 1. schůze konané dne 8. 2. 2013.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
XXX
usnesení č. 207/2013
Místní výbor Nové Zákupy - zápisy ze schůzí a změna složení členů

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 6. 3. 2013
16/18

Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájila
k uvedenému bodu diskuzi.
Helena Slavíková, zastupitelka
Upozornila, že již po několikáté žádá výbor o plakátovací plochu.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Bude se hledat řešení, kde by bylo vhodné plochu umístit.
K materiálu neproběhla další diskuze. Paní místostarostka předala slovo návrhové komisi.
Pan Ing. Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápis ze schůze č. 9/2012, 10/2012 a 1/2013 Místního výboru v Nových
Zákupech konané dne 11. 11. a 16. 12. 2012 a 13. 1. 2013
b) v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, odvolává, z důvodu změny bydliště, p. Borise Ornsta, Nové Zákupy
518, Zákupy z funkce člena Místního výboru Nové Zákupy ke dni 6. 3. 2013
c) volí p. Jaroslava Závrského, Nové Zákupy 532, Zákupy členem Místního výboru Nové
Zákupy s účinností od 7. 3. 2013.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
XXX
Interpelace
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Seznámil přítomné s nabídkou od ČEZu na kogenerační jednotku. ČEZ by si pronajal část
plochy, investoval by do oprav budovy, spolupodílel by se na opravách, došlo by ke snížení
ceny plynu o 8 %, platil by cca 50 tis. měsíčně za nájem, v letním období by dodával teplou
vodu, smlouva by byla asi na 15 let. Město by ušetřilo na opravách, výměně kotlů a bylo by
levnější teplo a teplá voda. Vše je v jednání.
XXX
Iva Kreisingerová, místostarostka – uzavřela jednání zastupitelstva města v 19:54 hodin.
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 6. 3. 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:
Gabriela Štummerová
pracovnice hospodářsko-správního odboru
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
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V Zákupech dne 12. března 2013

Ing. Radek Lípa
Správnost zápisu ověřili:

Mgr. Jaroslav Hajdů
zastupitel

Iva Kreisingerová
místostarostka
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