MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 28. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 14. srpna 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 241/2013 – 247/2013)
___________________________________________________________________________
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 všech 15 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 15
Omluveni: Zastupitelstvo města Zákupy je schopno se usnášet.
Pan starosta dále uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi v předstihu program jednání
zastupitelstva města a vyzval zastupitele, aby se k takto navrženému programu vyjádřili.
Navržený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Finanční výbor
3. Rozpočtová změna č. 5/2013
4. Pozemky
A) Záměr prodat pozemky p. č. 534, 530, 528 v k. ú. Zákupy
B) Směna pozemků p. č. 737/3 a 738/3 za pozemek p. č. 1532 v k. ú. Zákupy
– pí M. Š. a Ing. M. Š., Zákupy
C) Revokace usnesení ZM č. 162/2012 Bod B) 1d)
a prodej pozemku p. č. 1587/17 a p. č. 1587/9 v k. ú. Zákupy
– p. J. P., Zákupy a p. P. B., Zákupy
D) Odkoupení pozemku p. č. 998/2 v k. ú. Zákupy
E) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 1004
v k. ú. Zákupy – AFstyle, s.r. o., Šlikova 2400/62, Praha 6 – Břevnov, IČ 27895998
5. Dohoda o narovnání – horolezecká stěna
6. Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“
- zjednodušené podlimitní řízení
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7. Udělení „Prestižní ceny města Zákupy za rok 2013“
8. Finanční příspěvek na kulturní památku – kostel sv. Fabiána a Šebestiána
v Zákupech
9. Osadní výbor Božíkov
10. Interpelace
Nikdo ze zastupitelů neměl k programu připomínky. Pan starosta dal o návrhu programu
hlasovat.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Zastupitelstvo města předložený program schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Ing. Pavel Řezník, Jana Benešová, Helena Slavíková
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Návrh složení ověřovatelů zápisu: Mgr. Čestmír Kopřiva, Ing. Zdeněk Rydygr
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: Mgr. Čestmír Kopřiva
Ing. Zdeněk Rydygr

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 241/2013
Plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Pan starosta doplnil, že soudní jednání ve sporu s p. Špindlerem domu č. p. 32 bylo přeloženo
a zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 30. 7. 2013.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Ing. Fridrichová

XXX
usnesení č. 242/2013
Finanční výbor
Předkládá Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se, o jakou finanční úsporu se jedná při zrušení účtů.
Monika Pötschová, účetní
Sdělila, že cca o 25 tis. Kč.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 5. schůze finančního výboru konané dne
15. 7. 2013 a zápis z 6. schůze finančního výboru konané dne 5. 8. 2013.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Ing. Fridrichová

XXX
usnesení č. 243/2013
Rozpočtová změna č. 5/2013
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Vznesla dotazy k rozpočtové změně bod 2.3 pol. 3113 úhrada za dojíždění žáků, zastává
názor, že jde o zvýhodnění určitých lidí, dále se zeptala, kdo bude dělat audit a žádost o
dotaci na kulturní dům, požádala o rozklíčování 80 tis. Kč, dále sdělila, že pokud se těchto 80
tis. Kč vezme z kulturního domu, tak už se tam neopraví nic, tyto peníze je nutné najít někde
jinde a v kulturním domě udělat základní opravy, navrhla 80 tis. Kč vypustit.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že od září již bude jezdit klasická linková doprava, audit již provedla firma Energy
Benefit a projekt bude zpracovávat firma Design Studio.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Nesouhlasí, aby se hýbalo s částkou na položce kulturního domu, je nutné opravit obklady na
sloupu kulturního domu.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, zda firma Energy Benefit je táž firma preferovaná starosty Libereckého kraje.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že je to ona a jsou na ní kladné ohlasy po celé republice. Dále sdělil, že do dalšího
zastupitelstva nechá zpracovat nabídky na zednické práce na nejnutnější opravu kulturního
domu.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2013 takto:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení rozpočtu na položce 1361 – správní poplatky o 100 000,- Kč
1.2 navýšení rozpočtu na položce 4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu o 374 000, - Kč
1.3 navýšení rozpočtu na paragrafu 1012 - podnikání a restrukturalizace v zemědělství a
potravinářství a položce 2119 – ostatní příjmy z vlastní činnosti o 150 000,- Kč
2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a
potravinářství a položce 6130 – pozemky o 85 000,- Kč
2.2 navýšení rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5169 – nákup služeb o 40 000,Kč
2.3 navýšení rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5169 – nákup ostatních
služeb 65 000,- Kč
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2.4 navýšení rozpočtu na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce
5171 – opravy a udržování o 94 000,- Kč
2.5 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 80 000,- Kč
2.6 navýšení rozpočtu na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 39 000,- Kč
2.7 navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce
5019 – ostatní platy o 22 000,- Kč
2.8 navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce
5039 – ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem o 10 000,- Kč
2.9 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5153 – plyn o
56 000,- Kč
2.10 navýšení rozpočtu na paragrafu 6399 – ostatní finanční operace a položce 5362 - platby
daní a poplatků státnímu rozpočtu o 250 000,- Kč
3. Snížení příjmů
3.1 snížení příjmů na položce 4113 - neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů o
280 000,- Kč
4. Snížení výdajů
4.1 snížení výdajů na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5321 – neinvestiční
transfery obcím o 65 000,- Kč
4.2 snížení výdajů na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5171 – opravy
a udržování o 125 000,- Kč
4.3 snížení výdajů na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5154 –
elektrická energie o 39 000,- Kč
4.4 snížení výdajů na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5171 – opravy a
udržování o 80 000,- Kč
4.5 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5171 – opravy a
udržování o 88 000,- Kč
Hlasování:
pro: 9
proti: 2
zdržel se: 4
nehlasoval: Ing. Fridrichová Dvořák
RSDr. Moravcová Hudaková
Ing. Rydygr
Slavíková

XXX
usnesení č. 244/2013
Pozemky
Bod A)
Záměr prodat pozemky p. č. 534, 530, 528 v k. ú. Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, sdělil, že prozatím město
pozemky prodat nemůže, protože jsou stále v nájmu pí Roudné. Následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Dotázala se, zda je zájemce o pozemky srozuměn s cenou za stavební parcelu.
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Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že zájemce je s cenou srozuměn.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje záměr města prodat pozemek p. č. 534 zahrada o
výměře 524 m2, pozemek p. č. 530 zahrada o výměře 187 m2 a pozemek p. č. 528 zastavěná
plocha o výměře 329 m2 v k. ú. Zákupy.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Bod B)
Směna pozemků p. č. 737/3 a 738/3 za pozemek p. č. 1532 v k. ú. Zákupy
– pí M. Š. a Ing. M. Š., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že uvedené pozemky město nepotřebuje, od Š. to byla spekulace, nechce, aby to
dopadlo jako v Podhájí, kde byly pozemky prodány až na okraj komunikace a je problém tudy
projíždět a vjíždět na pozemky. Navrhla protinávrh usnesení o neschválení směny pozemků.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, o kolik peněz by město přišlo, a sdělil, že jde o spekulaci.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Spočítala cenu a navrhla prodej za 60,- Kč a ne za 30,- Kč.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Sdělila, že toto není adekvátní cena, pokud Š. chtějí, ať si stavební parcelu koupí za cenu
obvyklou, my máme jinou přístupovou cestu k našim pozemkům, tyto pozemky Š. odkoupili ze
spekulativních důvodů, pí Š. pracovala na Pozemkovém fondu.
Ing. Pavel Řezník, zastupitel
Sdělil, že je to spekulace a nesouhlasí se směnou.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že si myslí, že pozemky bude město potřebovat. S Š. bude jednat.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje směnu pozemků p. č. 737/3 ostatní plocha o výměře
795 m2, pozemku p. č. 738/3 travní porost o výměře 220 m2 v k. ú. Zákupy za pozemek p. č.
1532 ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Zákupy mezi městem Zákupy a pí M. Š., p. Ing. M.
Š., Zákupy s doplatkem kupní ceny za pozemky p. č. 737/3 a 738/3 ve výši 400,- Kč/m2, tj.
272.400,- Kč.
Hlasováno o protinávrhu Ing. Fridrichové:
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje směnu pozemků p. č. 737/3 ostatní plocha o
výměře 795 m2, pozemku p. č. 738/3 travní porost o výměře 220 m2 v k. ú. Zákupy za
pozemek p. č. 1532 ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Zákupy mezi městem Zákupy a pí
M. Š., p. Ing. M. Š., Zákupy s doplatkem kupní ceny za pozemky p. č. 737/3 a 738/3 ve výši
400,- Kč/m2, tj. 272.400,- Kč.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: -
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Bod C)
Revokace usnesení ZM č. 162/2012 bod B) 1d) a prodej pozemku p. č. 1587/17 a p. č.
1587/9 v k. ú. Zákupy – p. J. P., Zákupy a p. P. B., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Navrhl doplnění usnesení o bod c) sjednání předkupního práva pro město Zákupy za 60,- Kč.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) revokaci usnesení č. 162/2012 bod B) 1d) ze dne 15. 8. 2012,
b) prodej níže vyjmenovaných pozemků dle platného územního plánu města Zákupy jako
plochy určené k rekreaci – zahrádkové osady v k. ú. Zákupy: p. č. 1587/17 zahrada o
výměře 321 m2, p. č. 1587/9 zast. plocha o výměře 19 m2, majiteli stavby na pozemku p. č.
1587/9 p. P. B., Zákupy a úhradu nákladů za vyhotovení geometrického plánu ve výši
1.847,- Kč vč. DPH
Hlasováno o doplněném návrhu starosty města:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) revokaci usnesení č. 162/2012 bod B) 1d) ze dne 15. 8. 2012,
b) prodej níže vyjmenovaných pozemků dle platného územního plánu města Zákupy jako
plochy určené k rekreaci – zahrádkové osady v k. ú. Zákupy: p. č. 1587/17 zahrada o
výměře 321 m2, p. č. 1587/9 zast. plocha o výměře 19 m2, majiteli stavby na pozemku p. č.
1587/9 p. P. B., Zákupy a úhradu nákladů za vyhotovení geometrického plánu ve výši
1.847,- Kč vč. DPH
c) sjednání věcného předkupního práva k výše vyjmenovaným pozemkům ve prospěch města
Zákupy za cenu 60,- Kč/m2.
Hlasování:
pro: 9
proti: 3
zdržel se: 3
nehlasoval: Dvořák
Hudaková
Slavíková

Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová
Ing. Rydygr

Bod D)
Odkoupení pozemku p. č. 998/2 v k. ú. Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Požádala o podporu schválení tohoto bodu, i když je cena vysoká. Kamionová doprava ve
městě se pořád zvyšuje.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje odkoupení pozemku p. č. 998/2 ovocný sad o výměře
1068 m2 v k. ú. Zákupy dle geometrického plánu č. 1298-18/2013 od pí V. K., Cvikov za
smluvní cenu 500,- Kč/m2, tj. 534.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: -
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Bod E)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 1004 v k. ú.
Zákupy – AFstyle, s.r. o., Šlikova 2400/62, Praha 6 – Břevnov, IČ 27895998
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že cena pro podnikatele je jiná, asi 500,- Kč, ale rozhodně není 130,- Kč. Navrhla
prodat pozemek na stavbu a zbytek dát do nájmu a zřídit věcné břemeno. Vznesla protinávrh o
neschválení smlouvy.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že bychom neměli bránit v rozvoji firmy ve městě, že tyto pozemky nezasahují do
plánovaného obchvatu. Firma je ochotna zaplatit 130,- Kč. Cena pro podnikání není
stanovena.
Jan Dvořák, zastupitel
Sdělil, že firma vyrábí umělé kameny do akvárií, cena je nízká, firma bude účastníkem řízení.
Dotázal se, zda vědí o obchvatu.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Informovala, že na podnikání máme stanovenou cenu 500,- Kč.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se
prodeje části pozemku p. č. 1004 ostatní plocha o výměře cca 550 m2 v k. ú. Zákupy dle
zákresu firmě AFstyle, s. r. o., Šlikova 2400/62, Praha 6 – Břevnov, IČ 27895998, za cenu
130,- Kč/m2.
Hlasováno o protinávrhu Ing. Fridrichové:
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní,
týkající se prodeje části pozemku p. č. 1004 ostatní plocha o výměře cca 550 m2 v k. ú.
Zákupy dle zákresu firmě AFstyle, s. r. o., Šlikova 2400/62, Praha 6 – Břevnov, IČ 27895998,
za cenu 130,- Kč/m2.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
Dohoda o narovnání – horolezecká stěna
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že podala trestní oznámení na Státním zastupitelství a přečetla odpověď, kterou jí
zastupitelství poslalo, že podání bylo postoupeno Policii ČR v České Lípě a navrhla odložení
tohoto bodu do doby výsledků šetření Policie ČR. Obyvatelé Zákup byli připraveni o peníze.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Dotázal se, zda zasedala škodní komise a jaké je její stanovisko.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Na dotaz sdělila, že škodní komise bude zasedat příští týden.
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Bc. Petr Kreisinger, zastupitel
Vznesl dotaz, zda město ví, že je to řešeno Policií ČR.
Ing. Radek Lípa, starosta
Starosta nebyl informován, zatím jsme nikoho o nic nepřipravili, vyúčtování bylo zasláno,
probíhá jednání, zda jít do soudního sporu s nájemci o úhradu vyúčtování.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prominutí pohledávky ve výši 174.572,- Kč za úhradu elektrické energie
odebrané na č. p. 251, nám. Svobody, Zákupy panu O. H., Mimoň a panu L. M., Zákupy dle
Dohody o narovnání
b) schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem Zákupy a panem O. H., Mimoň a panem L. M.,
Zákupy dle důvodové zprávy, v předloženém znění
c) pověřuje starostu města Ing. Radka Lípu podpisem této dohody.
K materiálu neproběhla další diskuze.
Ing. Radek Lípa, starosta
Dal hlasovat o stažení bodu z programu jednání.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení č. 245/2013
Veřejná zakázka „Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“
- zjednodušené podlimitní řízení
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Požádala o rozdělení usnesení o spoluúčasti na každou akci zvlášť. Navrhla doplnit bod c)
pověřuje starostu města zapracováním částky do rozpočtu města na rok 2014.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že toto je standardní postup, je to konzultováno se Státním fondem životního prostředí.
Toto je první typ dotace u nás, zastupitelstvo nemusí schvalovat přijetí dotace. Na dotaz, zda
máme vlastní zdroje, odpověděl, že je to záležitost rozpočtu 2014. O rekonstrukci jídelny se
mluví přes 10 let. Až bude sestavený rozpočet, uvidíme, zda na to bude nebo si budeme muset
vzít úvěr.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Sdělila, že nevidí v materiálu přijetí dotace a doporučila, aby ho všichni dostali.
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvedl, že pokud má někdo nedostačující materiál, má možnost si o něj říci. Poté materiál
donesl z kanceláře k nahlédnutí.
K materiálu neproběhla další diskuze.
Původní návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Zákupy

Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 14. 8. 2013
8/12

a) schvaluje přijetí dotace ve výši 1.341.044,- Kč na akci „Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny v areálu ZŠ Zákupy“ dle důvodové zprávy
b) schvaluje přijetí dotace ve výši 3.823.686,- Kč na akci „Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ, jídelny a ubytovny v areálu ZŠ Zákupy“ dle důvodové zprávy
c) schvaluje finanční spoluúčast města Zákupy na projektu - „Snížení energetické náročnosti
budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“ v roce 2014 ve výši 3.544.848,- Kč
d) schvaluje smlouvu o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ
Zákupy“ s vybraným uchazečem SYBAN, s.r.o., ul. 28. října 60, 460 07 Liberec, IČ 254 01
343 v celkové ceně 8.709.578,05,- Kč vč. 21 % DPH v předloženém znění
e) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel Řezník přečetl doplněný návrh
usnesení. Hlasováno jednotlivě o doplněném návrhu usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje přijetí dotace ve výši 1.341.044,- Kč na akci „Snížení energetické náročnosti
budovy tělocvičny v areálu ZŠ Zákupy“ dle důvodové zprávy
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: b) schvaluje přijetí dotace ve výši 3.823.686,- Kč na akci „Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ, jídelny a ubytovny v areálu ZŠ Zákupy“ dle důvodové zprávy
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: c) schvaluje finanční spoluúčast města Zákupy na projektu - „Snížení energetické náročnosti
budov v areálu ZŠ a MŠ Zákupy“ v roce 2014 ve výši 3.544.848,- Kč a pověřuje starostu
města zapracovat tuto částku do návrhu rozpočtu r. 2014
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Ing. Fridrichová
d) schvaluje smlouvu o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti budov v areálu ZŠ a MŠ
Zákupy“ s vybraným uchazečem SYBAN, s.r.o., ul. 28. října 60, 460 07 Liberec, IČ 254
01 343 v celkové ceně 8.709.578,05,- Kč vč. 21 % DPH v předloženém znění
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: e) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení č. 246/2013
Udělení „Prestižní ceny města Zákupy za rok 2013“
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy uděluje „Prestižní cenu města Zákupy za rok 2013“
Divadelnímu spolku Havlíček Zákupy, o. s., IČ 63778343, nejstaršímu českému
ochotnickému souboru na Českolipsku, u příležitosti 90. výročí vzniku českého ochotnického
divadla v Zákupech za soustavné aktivní rozvíjení kulturního prostředí a celkový přínos
k rozvoji města Zákupy.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
Finanční příspěvek na kulturní památku – kostel sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech
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Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Sdělil, že při bouřce odlétly šablony a poškodily zaparkovaná auta před poliklinikou.
Ing. Radek Lípa, starosta
I z tohoto důvodu bychom měli příspěvek schválit.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje příspěvek ve výši 15 tis. Kč pro Římskokatolickou
farnost – děkanství Zákupy, se sídlem Mimoňská 228, Zákupy, IČ 48282260 na opravu
kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech.
Hlasování:
pro: 7
proti: 3
zdržel se: 5
nehlasoval: Dvořák
Hudaková
Slavíková

Ing. Fridrichová
Bc. Kreisinger
RSDr. Moravcová
Bc. Paták
Ing. Řezník

Pan starosta konstatoval, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
XXX
usnesení č. 247/2013
Osadní výbor Božíkov
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Doporučila usnesení rozdělit na bod a) a b).
Navrhla usnesení bodu b) zastupitelstvo města Zákupy ukládá vedoucímu místního
hospodářství doplnit kontejner na plastový odpad a starostovi města ukládá zahájit jednání o
dopravní značce.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze 4. schůze Osadního výboru Božíkov
konané dne 11. 7. 2013.
Hlasováno o tomto protinávrhu Ing. Fridrichové:
Zastupitelstvo města Zákupy
a) ukládá vedoucímu MH p. Patákovi přistavení dalšího kontejneru na plasty v Božíkově
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: b) ukládá starostovi zahájit jednání ohledně umístění dopravní značky Pozor děti
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: c) bere na vědomí zápis ze 4. schůze Osadního výboru Božíkov konané dne 11. 7. 2013.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Ing. Fridrichová

XXX
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Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Informoval o podání žádosti na dotaci na zateplení Domova důchodců a domu
s pečovatelskou službou Nové Zákupy, realizace by byla hrazena z rozpočtu Správy bytového
fondu města Zákupy.
Dále informoval o zastavení rozvoje firmy LGI a obává se propuštění cca 40 lidí.
9. 10. 2013 proběhne soud v České Lípě o lesy na Kamenickém vrchu s Lesy České
republiky.
Podal informace o kogenerační jednotce do kotelen, kde ČEZ zatím řeší připojení na síť.
Se zainteresovanými orgány se řeší provoz a parkování při burzách.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Navrhla, aby paní P. byla dána finanční pomoc pro děti po zesnulém bývalém zaměstnanci
města p. P.
Dotázala se, jakým způsobem jsou opravovány volné byty, jeden se předává opravený a jiný
neopravený. Požádala, aby byla dána zpráva do Zpravodaje.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Sdělil, že ten, kdo si vezme neopravený byt, který opraví na svoje vlastní náklady, má
přednost, tím se ušetří finanční prostředky.
Helena Slavíková, zastupitelka
Dotázala se na vypuštěný rybník v Kamenici, který zarůstá.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že je v plánu revitalizace tohoto rybníka a prázdný je pravděpodobně díky občanům,
kteří si dělají hráze na zalévání.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se na projektanta objektu v Nových Zákupech.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že to bylo předáno Mgr. Krnošové.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Požádala, aby se udělalo něco s rozhlasem a zasílání důležitých SMS zpráv na mobil.
Požádala o dopravní značku Jednosměrný provoz směrem od Helďáku.
Dále vznesla dotaz na pořádek ve městě – ležící posekaná tráva, která zapáchá.
Bc. Pavel Paták, zastupitel
Sdělil, že se snaží co nejvíce posekat a nestíhají odvážet.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Požádala o přípravu rozpočtu na rok 2014 a stanovení prioritních akcí na rok 2014 do dalšího
zastupitelstva.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 19:43 hodin.
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
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Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 14. 8. 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
V Zákupech dne 16. srpna 2013

Ing. Radek Lípa
Správnost zápisu ověřili:

Mgr. Čestmír Kopřiva
zastupitel

Ing. Zdeněk Rydygr
zastupitel
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