MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 18. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 27. června 2012 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy
(č. usnesení 152/2012 – 160/2012)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 17:03
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 9 členů, omluveni jsou Mgr. Jaroslav Hajdů, Bc. Petr Kreisinger,
Boris Ornst, Bc. Pavel Paták, Ing. Zdeněk Rydygr a Ing. Pavel Řezník. ZM Zákupy je tedy
schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 9
Omluveni: Mgr. Jaroslav Hajdů, Bc. Petr Kreisinger, Boris Ornst, Bc. Pavel Paták,
Ing. Zdeněk Rydygr, Ing. Pavel Řezník
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.
Program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Žádost o snížení ceny pozemku p. č. 853/46 v k. ú. Brenná
- pí I. J., Brenná 36E, Zákupy
3. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o zákazu konzumace a zjevného umožňování
konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města
Zákupy
4. Schválení Zadání změny č. 1 Územního plánu Zákupy
5. Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
– Státní zemědělský intervenční fond, Praha
6. Rozpočtová změna č. 4/2012
7. Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup vozu Ford Transit Kombi BASE“
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8. Závěrečný účet města za rok 2011
9. Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Zákupy za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
10. Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkové
organizace DD a DPS Zákupy za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
11. Výbory zastupitelstva města
A) Finanční výbor
B) Změna složení členů kontrolního výboru
C) Místní výbor Nové Zákupy
D) Osadní výbor Kamenice
12. Interpelace
Nikdo ze zastupitelů neměl k programu připomínky. Pan starosta dal o návrhu programu
hlasovat.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
Zastupitelstvo města předložený program schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Ing. Jiřina Fridrichová, Jan Dvořák, Mgr. Michal Vinš
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
Návrh složení ověřovatelů zápisu: RSDr. Sylva Moravcová, Helena Slavíková
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
Plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Pan starosta řekl, že k tomuto bodu má jednu poznámku, usn. č. 69/2011 ohledně sporu
investice do nemovitosti č. p. 32 v Zákupech s panem Špindlerem je v řízení. Soud rozhodl, že
nechá zpracovat nezávislý posudek stavu v r. 2001 a v r. 2006, kdy se nemovitost prodávala, a
určil soudního znalce, který má tyto dva posudky zpracovat. Pan starosta zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila,, že plnění usnesení zastupitelstva města je povinností kontrolního výboru a ten
nepředkládá zprávu, a proto se domnívá, že poslední dobou nepracuje.
Mgr. Michal Vinš, zastupitel
Informoval, že kontrolní výbor pracuje podle harmonogramu.
Jan Dvořák, zastupitel
Sdělil, že kontrolní výbor provedl kontrolu u p. Kouby na SBF a u pana starosty. Kontrola na
SMH se neuskutečnila z důvodu dlouhodobé nemoci vedoucího p. Bc. Pavla Patáka.
Ing. Radek Lípa, starosta
Kontroly probíhají v souladu s plánem, pouze nebyl dosud zpracován zápis z poslední
kontroly.
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Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Uvedl, že v ZŠ a MŠ byl kontrolní výbor také na kontrole a kontroloval plnění usnesení.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Uvedla, že z kontrol je třeba předkládat zápisy.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 19. 6. 2012.
Hlasování:
pro: 7
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 6
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

Pan starosta sdělil, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
XXX
usnesení č. 152/2012
Žádost o snížení ceny pozemku p. č. 853/46 v k. ú. Brenná
- pí I. J., Brenná 36E, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta uvedl, že žadatelka pí I. J. žádá o snížení ceny pozemku z 120,- Kč/m2 na 60,Kč/m2. Poté pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, čí jsou okolní pozemky prodávaného pozemku č. 853/46?
Ing. Radek Lípa, starosta
Odpověděl na dotaz a dále uvedl, že majitelé sousedních pozemků souhlasí s prodejem
zmíněného pozemku pí J..
Jan Dvořák, zastupitel
Řekl, že on sám bude hlasovat pro prodej zmíněného pozemku za původní cenu 120,- Kč/m2.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Sdělila, že bychom měli dodržet vyhlášku.
K materiálu neproběhla další diskuze.
Byla navržena variantní řešení:
Zastupitelstvo města Zákupy
a) trvá na svém usnesení č. 127/2012 bod B), týkající se prodeje pozemku p. č. 853/46 ostatní
plocha o výměře 176 m2 v k. ú. Brenná,
b) revokuje usn. č. 127/2012 bod B), týkající se prodeje pozemku p. č. 853/46 ostatní plocha o
výměře 176 m2 v k. ú. Brenná,
c) schvaluje prodej pozemku p. č. 853/46 ostatní plocha o výměře 176 m2 v k. ú. Brenná dle
geometrického plánu č. 207-112/2011 pí I. J., Brenná 36 E, Zákupy, za cenu 60,- Kč/m2, tj.
10.560,- Kč.
Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh
usnesení pod písm. a).
Zastupitelstvo města Zákupy trvá na svém usnesení č. 127/2012 bod B), týkající se prodeje
pozemku p. č. 853/46 ostatní plocha o výměře 176 m2 v k. ú. Brenná.
Hlasování:
pro: 8
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 6
Ing. Lípa
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Pan starosta sdělil, že v tomto bodě bylo přijato usnesení - varianta a), a proto je
bezpředmětné hlasovat o navržených variantách b) a c).
XXX
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o zákazu konzumace a zjevného umožňování
konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Předkladatel uvedl, že se jedná o vyhlášku, kterou všichni obdrželi již před několika měsíci a
mohli se k ní vyjadřovat. Ve spolupráci s Městskou policií Zákupy byly vymezeny lokality,
některé prostory nebyly povoleny ministerstvem, např. zámecký park, protože je uzamykatelný
a má stejnou otevírací dobu společně se zámkem. Následně zahájil pan starosta k uvedenému
bodu diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Sdělil, že by zámecký park měl mít vyvěšen provozní řád.
Ing. Radek Lípa, starosta
Seznámil přítomné s vyhláškou. Řekl, že se jedná o čtyři lokality, první lokalitou je okolí
náměstí směrem ke hřbitovu ul. Mosteckou, Nábřežní, stadion, škola, ul. Gagarinova a
Borskou ul. zpět na náměstí, dále se jedná o prostor podél celé Nádražní ul. až za kulturní
dům a parčík a další prostor Nové Zákupy a sídliště. Jedná se o lokality, které jsou rizikové.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že vyhláška se jí jeví jako účelová k tomu, co se děje na náměstí a co zde občané
kritizovali. Zmínila zákaz požívání alkoholu na veřejném prostranství v okruhu 50 m od
vyjmenovaných prostor s tím, že ve větší vzdálenosti je ale požívání alkoholu povoleno.
Dotázala se, z jakého důvodu omezit konzumaci alkoholických nápojů s výjimkou 31. 12. a 1.
1.?
Ing. Radek Lípa, starosta
Řekl, že vyhlášky účelové jsou. Pokud se týká 31. 12. a 1. 1. je to proto, že lidé se v těchto
dnech scházejí a přejí si do nového roku. Vyhláška vznikla z iniciativy občanů i zastupitelů,
snažíme se řešit problém města.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že vyhláška jí připadá zbytečná a myslí si, že lze najít jiný způsob jak konzumaci
alkoholu regulovat. Nevěřím tomu, že tato vyhláška zabrání požívání alkoholických nápojů na
vybraných lokalitách.
Ing. Radek Lípa, starosta
Snažíme se především řešit problém města.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Dotázal se na sankci za nedodržení vyhlášky města.
Jan Dvořák, zastupitel
Sdělil, že lze uložit pokutu od 1.000,- Kč, ve správním řízení až do výše 4.000,- Kč.
Ing. Radek Lípa, starosta
Řekl, že budou problémy s vymáháním pokut, ale pokud chceme konzumaci alkoholu ve
vybraných lokalitách zabránit nebo alespoň omezit, musíme najít způsob jak začít.
Jan Dvořák, zastupitel
Informoval, že ve větších městech, kde vyhlášku již odsouhlasili, je praxe taková, že první
měsíc se snaží MP řešit tuto situaci domluvou a vysvětlovat, poté až ukládá sankce.

Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 27. 6. 2012
4/15

Ing. Radek Lípa, starosta
Tato vyhláška nevymítí alkohol ze Zákup, ale je řešen problém města.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Dotázala se, jak bude řešena burza?
Ing. Radek Lípa, starosta
Odpověděl, že burza do této vyhlášky nespadá. Pokud se budou vyskytovat problémy, dojde ke
změně vyhlášky.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Zmínila problematiku parkoviště s tím, že parkoviště je přístupné bez omezení a je 50 m od
restauračních zařízení a je zde tedy nebezpečí, že se zde bude konzumovat alkohol ve větší
míře.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že toto můžeme zapracovat do vyhlášky s ohledem na burzu.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2012 o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích města Zákupy.
Hlasování:
pro: 7
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 6
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

Pan starosta sdělil, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že příště by měli zastupitelé obdržet vyhlášku k připomínkování.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že již v měsíci říjnu každý vyhlášku obdržel a mohl ji připomínkovat.
XXX
usnesení č. 153/2012
Schválení Zadání změny č. 1 Územního plánu Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Předkladatel seznámil přítomné s materiálem. Uvedl, že se jedná o rozšíření průmyslové zóny
směrem na Podlesí od silnice. Následně zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se, v jakém stádiu jsou jednání ohledně chodníku.
Ing. Radek Lípa, starosta
Jednání ohledně chodníku jsou zahájená. Firma slíbila, že zaplatí projekt. Ve firmě došlo ke
změně vlastníka. Noví majitelé dosud nezaujali k věci žádné stanovisko. Při posledním jednání
se zástupci bylo vše přislíbeno včetně chodníku, včetně pozemků, ale pro letošní rok
nestačíme připravit veškeré podklady pro žádost. Vše bude pokračovat, čeká se na vyjádření
německých bank apod.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje, v souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, upravený návrh Zadání
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změny č. 1 územního plánu Zákupy, zpracovaný pořizovatelem ve spolupráci s určeným
zastupitelem Ing. Radkem Lípou.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
XXX
usnesení č. 154/2012
Dohoda o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
– Státní zemědělský intervenční fond, Praha
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Předkladatel seznámil přítomné s materiálem. Jedná se o nákup techniky. Výstupem bude
nákup menšího návěsu za traktor, motorové pily a křovinořezu. Spoluúčast je 50 %. Následně
zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Sdělila, že veškeré práce, které se týkají těžby v lesích, jsou prováděny dodavatelsky, proč
z tohoto programu?
Ing. Radek Lípa, starosta
Informoval, že z tohoto programu je možné čerpat finanční prostředky, pokud budeme
techniku používat v lese. V dnešní době provádíme dovoz materiálu prostřednictvím techniky
Služeb místního hospodářství a podílíme se i jiným způsobem na úpravě lesů.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se, zda v případě kontroly nehrozí vrácení dotace. Protože to, co jsme pořídili
z dotace, budeme užívat i na SMH.
Ing. Radek Lípa, starosta
Řekl, že stačí, když budeme používat techniku v lese. Jediný problém by byl, kdybychom touto
technikou poskytovali službu.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Jiřina
Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR se Státním
zemědělským intervenčním fondem, Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1, IČ 48133981, na
projekt Pořízení lesní techniky, v předloženém znění
b) pověřuje starostu města Zákupy Ing. Radka Lípu podpisem této dohody.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
XXX
usnesení č. 155/2012
Rozpočtová změna č. 4/2012
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Předkladatel zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se na navýšení příjmů a výdajů 1.4 navýšení rozpočtu na paragrafu 3419-ostatní
tělovýchovná činnost na položce 5154-elektrická energie o 16.000,- Kč.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že se jedná o rozúčtování celé částky, která chodí za elektřinu.
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Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se, zda s příjmy ve výši 395.000,-Kč, výherní hrací přístroje, počítáme se zapojením
částky do rozpočtu a jakým způsobem?
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvedl, že máme schodkový rozpočet a pokud nám nějaké finanční prostředky zbudou tak
s nimi můžeme kompenzovat schodek.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
V květnu přišlo 360.000,- Kč, myslím si, že jsme toto v příjmech mohli mít zapojeno.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Finanční prostředky jsou účelově vázané.
Ing. Radek Lípa, starosta
Tyto prostředky jsou účelově vázané na podporu kultury a sportu, a když se podíváte kolik
máme na výdajové stránce na podporu kultury a sportu, myslím si, že se jedná o částku
kolem milionu.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Sdělila, že by bylo vhodné uvést, že tato částka je v rozpočtu zapojena.
Ing. Radek Lípa, starosta
Já jsem se tady na to konkrétně ptal na školení a ohledně výherních hracích automatů a
přesně tento dotaz tam zazněl, že se něco rozpočtovalo a neví se, kolik peněz vlastně přijde.
Toto vůbec nevadí, peníze přišly a my bychom na konci roku měli být schopni prokázat, že
jsme je použili do kultury a sportu.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že jde o to, že jsme nerozpočtovali nic a příjmy tam už máme, to znamená, že už
rozpočtová změna by měla nastat.
Ing. Radek Lípa, starosta
Víte, jak to bylo na konci a na začátku roku, kdy nikdo nevěděl, jakým způsobem bude zákon
fungovat, jakým způsobem budou peníze za VHP chodit.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Řekla, že nemluví o začátku roku, ale mluví o skutečnosti za pět měsíců od začátku roku a
skutečnost za pět měsíců je 360.000,- Kč, které nemáme rozpočtovány a neděláme na to
rozpočtovou změnu. Děláme rozpočtovou změnu na každých 5.000,- Kč a na 360.000,- Kč ji
neuděláme, proto jsem se chtěla zeptat předsedy finančního výboru, jak se zabývali výkazem a
zda někdy navrhli nějaké opatření a toto mělo vzejít od nich. Já postrádám to, že máme příjem
360.000,- Kč a vůbec se tím nezabýváme.
Ing. Radek Lípa, starosta
Tady o tom jsme s paní účetní i s finančním výborem mluvili, tam nevíme, pod co máme
účtovat. Zápis z finančního výboru musí být celý, musí být včetně těchto rozpočtových změn,
jinak by to napadl auditor.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Uvedla, že ona předkládá zápisy auditorovi z finančního výboru i z kontrolního výboru a
vůbec to tam nemáme a nikdy to žádný auditor nenapadl. Náš finanční výbor se nezabývá tím,
jak město hospodaří. Jinde je schopen finanční výbor zkontrolovat hospodaření
příspěvkových organizací. A není pravdou, že auditor toto vyžaduje a pokud ano tak já podám
písemný dotaz na nadřízený orgán.
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice
Sdělila, že auditor toto skutečně vyžadoval, byli jsme vyzváni, aby toto bylo v zápisech
finančního výboru uváděno. Co se týká kontroly příspěvkových organizací, iniciovala, aby
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tyto kontroly byly provedeny. Tedy, pokud mám dobrou informaci, byla provedena kontrola
na ZŠ a čeká se pouze na zápis a taktéž by v dohledné době měla být provedena kontrola na
DD a DPS. V příspěvkových organizacích je kontrola v této fázi a já mám představu, aby
kontrola zde proběhla min. dvakrát do roka. Totéž jsem iniciovala, aby kontrola proběhla u
příjemců finančních prostředků z rozpočtu města, ať to jsou občanská sdružení, fyzické osoby,
kde se jedná většinou o menší částky, o kterých rozhoduje rada.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Upozornila na činnost finančního výboru, který předložil plán práce, ale nepracuje v souladu
s ním. Je třeba, aby se zabýval více rozpočtem a rozpočtovými změnami a svá stanoviska
vyjádřil v zápisech.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že finanční výbor neuvádí ve svých zápisech žádné závěry ani svůj názor, rozpočtovou
problematikou se nezabývá, a proto není jeho práce přínosem.
Ing. Radek Lípa, starosta
Řekl, že členům finančního výboru odpovídáme na jejich dotazy a to jednak on nebo paní
účetní a zápis se doplní.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že toto bylo v usnesení, účetní má takto připravovat rozpočtové změny.
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvedl, že u rozpočtových změn nad 30.000,- Kč je vše řádně vysvětleno a uvedeno.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovou změnu č. 4/2012 v navrženém znění:
1. Navýšení příjmů a výdajů
1.1 navýšení rozpočtu na položce 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů o 72 000,- Kč
(dotace na hospodaření v lesích)
1.2 navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5139 – nákup materiálu
j.n. o 40 000,- Kč (nákup stromků)
1.3 navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5169 – nákup ostatních
služeb o 72 000,- Kč (ožínání)
1.4 navýšení rozpočtu na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5154 –
elektrická energie o 16 000,- Kč
1.5 navýšení rozpočtu na paragrafu 3419 - ostatní tělovýchovná činnost a položce 5169 –
nákup ostatních služeb o 10 000,- Kč (projektová dokumentace)
1.6 navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 6123
– dopravní prostředky o 23 000,- Kč
2. Snížení výdajů
2.1 snížení výdajů na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5171 – opravy a udržování
o 40 000,- Kč (přesun na položku 5139)
2.2 snížení výdajů na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5171 – opravy
a udržování o 26 000,- Kč (přesun na položku 5154 a 5169)
2.3 snížení výdajů na paragrafu 5512 požární ochrana – dobrovolná část a položce 5171 –
opravy a udržování o 23 000,- Kč (přesun na položku 6123).
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
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XXX
usnesení č. 156/2012
Veřejná zakázka malého rozsahu „Nákup vozu Ford Transit Kombi BASE“
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Předkladatel seznámil přítomné s materiálem a zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se s ohledem na rozdílnou cenu aut, zda mají jiné vybavení, nebo zda je rozdíl pouze
v ceně?
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že rozdíl je v ceně, konkretizovali jsme přesně co má být součástí výbavy.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) souhlasí s doporučením komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Nákup vozu Ford Transit Kombi BASE“ a přidělením této zakázky firmě Auto –
Arena, s. r. o., Podzimní 5121/10, Jablonec nad Nisou, IČ 4697992 za celkovou cenu vč.
DPH 622.792,- Kč
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy s vybraným uchazečem.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
XXX
usnesení č. 157/2012
Závěrečný účet města za rok 2011
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Starosta seznámil přítomné s materiálem. Proběhl audit na městském úřadu se závěrem bez
výhrad. Následně zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že zde jsou uvedeny přílohy, které zastupitelé neobdrželi a také postrádala přehled a
srovnání min. posledních tří let.
Ing. Radek Lípa, starosta
Řekl, že v loňském roce byl závěrečný účet zpracován stejným způsobem a nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Uvedla, že v tomto materiálu je pouze konstatování, že je vše pořádku a chybí podkladový
materiál.
Ing. Radek Lípa, starosta
K věci uvedl, že veškeré tyto materiály jsou u paní účetní k nahlédnutí na městském úřadě.
RSRD. Sylva Moravcová, zastupitelka
Dotázala se na pořízení nehmotného majetku, co se dokončilo za stavbu nebo akci za zhruba
3.800.000,- Kč.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že se jedná o územní plán a dávala se do majetku kanalizace pro osm rodinných domů.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města roku
2011, schvaluje závěrečný účet města za rok 2011 bez výhrad.
Hlasování:
pro: 8
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 6
Ing. Fridrichová

Pan starosta předal slovo pí místostarostce.
XXX
usnesení č. 158/2012
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Zákupy za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
Předkládá pí Iva Kreisingerová, místostarostka
Předkladatelka seznámila přítomné s materiálem. Následně zahájila k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že kdyby členové kontrolního výboru a finančního výboru byli schopni zkontrolovat
hospodaření příspěvkové organizace, nemuseli bychom platit nezávislého auditora, ušetřili
bychom městu finanční prostředky.
Ing. Radek Lípa, starosta
Řekl, že se domnívá, že je pro město lepší, když u takto velké příspěvkové organizace provede
audit nezávislý auditor.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Uvedla, že je vhodné kontroly prostřídat a město pak alespoň ví, co se v příspěvkové
organizaci odehrává a podrobně se s tím seznámí.
Mgr. Michal Vinš, zastupitel
Je to časově i odborně náročné, chodíme do zaměstnání.
Ing. Radek Lípa, starosta
Řekl, že si myslí, že je to povinnost města a nezávislý auditor provede kontrolu příspěvkových
organizací odborně a kvalifikovaně.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
a hospodaření Základní školy a Mateřské školy Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347,
Zákupy, IČ 46750428, za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 bez výhrad.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
Pan starosta poděkoval řediteli ZŠ a MŠ Mgr. Čestmíru Kopřivovi a Ing. Zuzaně Šostkové,
tajemnici MěÚ a všem pracovníkům, kteří se podíleli na plnění pracovních úkolů pro audit ZŠ
a MŠ Zákupy a audit města Zákupy.
XXX
usnesení č. 159/2012
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
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- Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky a hospodaření příspěvkové
organizace DD a DPS Zákupy za účetní období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011
Předkládá pí Iva Kreisingerová, místostarostka
Předkladatelka seznámila přítomné s materiálem. Pan starosta zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. Poděkoval řediteli příspěvkové organizace Ing. Jaromíru Misíkovi za splnění úkolů
pro audit. K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi.
Ing. Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky
a hospodaření Domova důchodců a domu s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvkové
organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ 71167463 za účetní období od 1. 1. 2011 do 31.
12. 2011 a výrok auditora – bez výhrad.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
XXX
usnesení č. 160/2012
Výbory zastupitelstva města
Finanční výbor
Předkládá Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta
předal slovo návrhové komisi. Ing. Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze 4. schůze finančního výboru ze dne 14.
6. 2012.
Hlasování:
pro: 7
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 6
Ing. Fridrichová
RSDR. Moravcová

Pan starosta sdělil, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
Bod A)
Změna složení členů kontrolního výboru
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil přítomné s materiálem, uvedl, že toto bylo projednáváno již na
minulém zastupitelstvu. Pan Ing. Vlastislav Cháb by rád z časových důvodů odstoupil z funkce
člena kontrolního výboru. Obdržel jsem jediný návrh od pí Ing. Jiřiny Fridrichové na pí Ing.
Helenu Rydygrovou. Poté paní inženýrku přivítal a dotázal se, zda svoji kandidaturu potvrdí.
Paní Ing. Helena Rydygrová s kandidaturou souhlasila. Pan starosta zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Řekla, že paní Ing. Rydygrová bude pro kontrolní výbor přínosem.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Jiřina
Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
a) odvolává p. Ing. Vlastislava Chába, bytem K Pastvinám 412, Zákupy z funkce člena
kontrolního výboru ke dni 30. 6. 2012
b) volí Ing. Helenu Rydygrovou, bytem K Pastvinám 423, Zákupy členkou kontrolního
výboru s účinností od 1. 7. 2012.
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Hlasování:

pro: 9

proti: -

zdržel se: -

nehlasoval: 6

Místní výbor Nové Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi. Poté předal slovo předsedovi místního
výboru.
Milan Prokop, předseda místního výboru
Zmínil realizaci vyhlášky dotazem na pí Ing. Jiřinu Fridrichovou.
Ing.Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že připomínkovala 1. 1. a 31. 12., protože se jí toto ve vyhlášce nelíbí.
Ing. Radek Lípa, starosta
Řekl, že k vyhlášce zde diskuze proběhla, vyhláška nebyla schválena, je to škoda, je v každém
městě.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
K věci uvedla, že trvá na tom, aby bylo ve vyhlášce zapracováno parkoviště.
Ing. Radek Lípa, starosta
parkoviště jsme tam mohli zapracovat v dodatku, nyní už vyhláška mohla platit a na
prázdniny, na sezónu mohl být na náměstí pořádek.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Jiřina
Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze č. 5/2012 Místního výboru Nové
Zákupy konané dne 27. 5. 2012.
Hlasování:
pro: 7
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 6
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

Pan starosta sdělil, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
Bod B)
Osadní výbor Kamenice
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta řekl, že všichni obdrželi zápis, že se sám zúčastnil schůze. Myslí si, že Osadní
výbor v Kamenici pracuje dobře, stejně tak jako Osadní výbor v Nových Zákupech. Poté
zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se, zda je možné, aby členka osadního výboru zastupovala předsedu z důvodu jeho
pracovního vytížení. Pokud je předseda zaneprázdněn, tak by měl odstoupit a my bychom měli
zvolit pí Serdelovou.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že toto byla reakce na nastalou situaci, p. Ing. Hlavnička skutečně chce odstoupit
z funkce předsedy osadního výboru z časových důvodů. Zúčastnil se schůze, mají termín do
Prokopské pouti, kdy se dohodnou a ze svého středu navrhnou předsedu. Toto bylo skutečně
pouze řešení na tuto chvíli. Pan Ing. Hlavnička zůstane nadále členem osadního výboru. K
materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Jiřina Fridrichová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 2. schůze Osadního výboru Kamenice
ze dne 1. června 2012.
Hlasování:
pro: 8
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 6
Ing. Fridrichová
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XXX
Interpelace
RDSr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Sdělila, že je třeba více se věnovat úpravě a udržování zeleně ve městě. Někteří občané jsou
ochotni si udržovat veřejnou zeleň sami, ale bohužel, když se nahromadí odpad, pokosená
tráva tam leží dlouho. Já vím, že k tomuto slouží kontejner na SMH, ale bylo by dobré, aby
odpad odvezli pracovníci SMH jako byla praxe dříve.
Ing. Radek Lípa, starosta
Praxe je stejná, stačí telefonicky nahlásit požadavek na SMH a pracovníci zajistí potřebné.
Travnatých ploch máme hodně, a pokud vyvstane jiný problém, např. jako nyní s vodou na
koupališti, musíme ho také řešit pracovníky SMH a lidé chybí.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Uvedla, že se v některých městech setkala s tím, že existují kontejnery na bioodpad, zda
bychom v rámci služeb nemohli na některých místech tyto kontejnery používat.
Ing. Radek Lípa, starosta
Problém s bioodpadem trápí Zákupy dlouho, je to na zvážení. Co se týče ceny zvýšení
poplatků za odpady, já bych byl rád, kdyby mi každý zastupitel napsal svůj názor. V současné
době doplácí město Zákupy řádově 200,- Kč na občana za odpad. Problém by bylo,
kdybychom navýšili, že by ti, co platí, platili pořád a ti, co mají s placením problémy, by
neplatili. Je to na zvážení, je to jedna z možností, která je daná v současné době zákonem.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Dotázala se, zda u nás existují veřejně prospěšné práce.
Ing. Radek Lípa, starosta
Veřejně prospěšné práce nemáme především z toho důvodu, že nemůžeme zaměstnat na tyto
práce občany, kteří u nás pracovali v loňském roce, a byli jsme s nimi spokojeni. Z nabídky
osob úřadu práce na VPP jsme si dosud nevybrali vhodného uchazeče, u kterého by byla
záruka, že by pracovat chtěl.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Navrhla, abychom z iniciativy zastupitelů města Zákup vznesli připomínku k Parlamentu
České republiky o změnu zákona ve smyslu umožnění veřejně prospěšných prací ne takto
striktně jenom někomu. Můžeme na příští zastupitelstvo připravit textové znění a poslat do
Parlamentu České republiky jako návrh Zastupitelstva města Zákupy na změnu tohoto
ustanovení.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že jsou to dotační podmínky a že si myslí, že toto Parlament neřeší.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že by nebylo dobré iniciovat za město Zákupy, ale za Svaz měst a obcí zkusit vznést
připomínku, ale je mi známo, že je to problém, kterým se zabývají všichni starostové.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Řekla, že podmínky pro veřejně prospěšné práce se každoročně mění a v letošním roce jsou
velmi tvrdé.
Ing. Radek Lípa, starosta
Řekl, že za pracovníky na VPP bylo vidět v minulém roce hodně práce a je škoda, že
v letošním roce je nemůžeme zaměstnat.
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Miloslava Hudaková, zastupitelka
Sdělila, že má připomínku od obyvatel v Družstevní ulici na vyčištění kanálu v této ulici.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že toto zajistí ve spolupráci s SČVaK.
Mgr. Michal Vinš, zastupitel
Dotázal se, kolik finančních prostředků má příjem město z tříděného odpadu?
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že město Zákupy má příjem za tříděný odpad asi 100.000,- Kč ročně.
Mgr. Michal Vinš, zastupitel
Dotázal se, jak často mají stanoven odvoz odpadu, především se jedná o kontejnery na plasty,
protože tyto jsou velmi často přeplněné.
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvedl, že odvoz odpadu je dohodnut jedenkrát za čtrnáct dnů. V současné době je o 15
kontejnerů navíc.
Mgr. Michal Vinš, zastupitel
Myslím, že by bylo dobré, aby se plastové odpady odvážely častěji, alespoň min. jedenkrát
týdně.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že je třeba skutečně vyzkoušet nádoby na bioodpad.
Jan Dvořák, zastupitel
K této věci uvedl, že např. v Novém Boru, kdo třídí, tak je zvýhodněn při platbách za odpad.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že se o tomto bude informovat, protože by to byla motivace pro občany.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Poděkovala za přestěhování nádob na odpady od božíkovské zastávky. Tento problém je ještě
třeba řešit na nám. Míru, na nám. Svobody, protože i odtud by bylo třeba nádoby přestěhovat.
Ing. Radek Lípa, starosta
Řekl, že tato záležitost je již v jednání.
XXX
Ing. Radek Lípa – uzavřel jednání zastupitelstva města v 18:25 hodin.
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení zastupitelstva města Zákupy ze dne 27. 6. 2012.
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 zapsala:
Vlasta Černíková
pracovnice hospodářsko-správního odboru
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Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 27. června 2012

Ing. Radek Lípa
Správnost zápisu ověřily:

RSDr. Sylva Moravcová
zastupitelka

Helena Slavíková
zastupitelka
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