MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 23. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 12. prosince 2012 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy
(č. usnesení 181/2012 – 192/2012)
___________________________________________________________________________
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 14 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Nepřítomen je p. Boris Ornst. Pan starosta sdělil telefonickou informaci p. Ornsta o tom, že
podá písemnou rezignaci na mandát zastupitele z důvodu trvalého bydliště mimo město
Zákupy. Na uprázdněný mandát v zastupitelstvu nastupuje první náhradník z kandidátní
listiny téže volební strany, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.
Prvním náhradníkem volební strany ČSSD je p. Josef Jirotka. V případě jeho souhlasu
s vykonáváním funkce člena zastupitelstva mu rada města na svém zasedání dne 17. 12. 2012
předá osvědčení o tom, že se stal členem zastupitelstva a poté na nejbližším zasedání ZM složí
slib.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 14
Omluveni: p. Boris Ornst
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 program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky
A) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 1350 a p. č.
1343 v k. ú. Zákupy – p. J. S., Zákupy
B) Prodej pozemku p. č. 384 a p. č. 388/3 v k. ú. Brenná
– p. L. K., pí L. K., Brenná ,
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C) Prodej pozemku p. č. 739/1 a p. č. 740 v k. ú. Zákupy
– Ing. H. R., Ing. Z. R., Zákupy
D) Směna pozemku p. č. 1134/3 za pozemky p. č. 1135/3 a p. č. 1136/2 v k. ú. Zákupy
– pí E. P., Zákupy
E) Směna pozemku p. č. 484/47 za pozemek p. č. 587 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
– pí E.T., p. J. T., Praha 10
F) Smlouva o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním vypořádání
č. 1213/2012 - Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, IČ 70889988
3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
4. Rozpočtová změna č. 8/2012
5. Rozpočet města Zákupy na rok 2013
6. Povodňový plán města Zákupy
7. Program regenerace městské památkové zóny města Zákupy
8. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Zákupy
9. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemky st. p. č. 26 a 27
v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, vlastník pozemku pan P. K. a paní I. T.,oba trvale bytem
Česká Lípa
10. Směrnice č. 8/2012 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního
a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2013
11. II. fáze reformy veřejné správy
12. Výbory zastupitelstva města
A) Finanční výbor
B) Kontrolní výbor
13. Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Navrhl zařazení dalšího bodu do programu jednání, a to jako bod 2. C) Revokace usnesení
ZM č. 162/2012 Bod B) 1o) a prodej pozemku p. č. 1595/17 a p. č. 1593 v k. ú. Zákupy – p. F.
C., Zákupy.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Navrhla přesunutí bodu 12. A) Finanční výbor před bod 4. Rozpočtová změna č. 8/2012.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Navrhla vyřazení bodu č. 7 Program regenerace městské památkové zóny.
Hlasování:
pro: 6
proti: 7
zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Dvořák
Ing. Fridrichová
Hudaková
RSDr. Moravcová
Ing. Řezník
Slavíková

Mgr. Vinš

Program jednání zastupitelstva města – doplněný a upravený
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 12. 12. 2012
2/33

A) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 1350 a p. č.
1343 v k. ú. Zákupy – p. J. S., Zákupy
B) Prodej pozemku p. č. 384 a p. č. 388/3 v k. ú. Brenná
– p. L. K., pí L. K., Brenná, Zákupy
C) Revokace usnesení ZM č. 162/2012 Bod B) 1o) a prodej pozemku p. č. 1595/17 a p. č.
1593 v k. ú. Zákupy – p. F. C., Zákupy
D) Prodej pozemku p. č. 739/1 a p. č. 740 v k. ú. Zákupy
– Ing. H. R., Ing. Z. R., Zákupy
E) Směna pozemku p. č. 1134/3 za pozemky p. č. 1135/3 a p. č. 1136/2 v k. ú. Zákupy
– pí E. P., Zákupy
F) Směna pozemku p. č. 484/47 za pozemek p. č. 587 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
– pí E. T., p. J. T., Praha 10
G) Smlouva o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním vypořádání
č. 1213/2012 - Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, IČ 70889988
3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
4. Finanční výbor
5. Rozpočtová změna č. 8/2012
6. Rozpočet města Zákupy na rok 2013
7. Povodňový plán města Zákupy
8. Program regenerace městské památkové zóny města Zákupy
9. Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Zákupy
10. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemky st. p. č. 26 a 27
v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, vlastník pozemku pan P. K. a paní I. T., oba trvale
bytem Česká Lípa
11. Směrnice č. 8/2012 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního
a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2013
12. II. fáze reformy veřejné správy
13. Kontrolní výbor
14. Interpelace
Další připomínky k programu nebyly vzneseny. Pan starosta dal o pozměněném návrhu
programu hlasovat.
Hlasování:
pro: 11
proti: 2
zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Hudaková
Dvořák
RSDr. Moravcová

Zastupitelstvo města předložený pozměněný a doplněný program schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Bc. Pavel Paták, Mgr. Jaroslav Hajdů, Mgr. Michal Vinš
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Ing. Jiřina Fridrichová, Miloslava Hudaková
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Ing. Fridrichová

XXX
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Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 181/2012
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 Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh
usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 4. 12. 2012.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 1
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 182/2012
Pozemky
Bod A)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej části pozemku p. č. 1350 a p. č.
1343 v k. ú. Zákupy – p. J. S., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Doplnila, že dříve se pozemek neprodal nejen z důvodu vedení kanalizace, ale hlavně
z bezpečnostních důvodů. Byla to jediná přístupová cesta k ostatním parcelám pro hasiče,
kteří by se k nim jinudy nedostali.
Ing. Radek Lípa, starosta
V současné době je tato cesta nefunkční, je zarostlá stromy. Co se týče přístupu zezadu
k parcelám, je zde počítáno s cestou k ČOV. Přístup bude tedy zajištěn.
Jan Dvořák, zastupitel
Vznesl dotaz, zda se cena shoduje s vyhláškou města.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že se nejedná o vyhlášku, ale o usnesení přijaté 22. 12. 2010. Navrhuje, aby se toto
usnesení během roku 2013 revokovalo. Měly by se přijmout ceny, které budou pouze
doporučující, protože o ceně každého pozemku zvlášť stejně rozhoduje svým usnesením
zastupitelstvo města.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Ceny, které se usnesením přijaly, byly přijaté jako závazné. Není proti prodeji pozemků i za
jiné ceny, ale tyto ceny by měly být podložené. Mělo by to být v souladu se zákonem. Navrhla
zpracování cenové mapy pozemků.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že v souladu se zákonem je, že i v případě schválené cenové mapy, rozhoduje o ceně
pozemku zastupitelstvo města svým usnesením.
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K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy 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 cca
330 m2 v k. ú. Zákupy dle zákresu, p. J. S., Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2.
Hlasování:
pro: 9
proti: 1
zdržel se: 4
nehlasoval: 1
Hudaková

Dvořák
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová
Slavíková

Bod B)
Prodej pozemku p. č. 384 a p. č. 388/3 v k. ú. Brenná
– p. L. K., pí L. K., Brenná, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Vzhledem k lukrativnosti pozemku doporučuje prodej za ceny, tak jak jsou stanovené.
Ing. Radek Lípa, starosta
Požádal zastupitele, aby nepodávali žádné protinávrhy, neboť cena navržená manželi K. je
z jejich strany cenou konečnou.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Dotázala se pí Hudakové, zda neví, jestli v minulosti projevil nějaký zájemce o tyto pozemky
zájem.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Nikdy se tyto pozemky nikomu nenabízeli.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 384 trvalý travní porost o
výměře 2614 m2 a pozemku p. č. 388/3 trvalý travní porost o výměře 292 m2 v k. ú. Brenná
pro p. L. K. a pí .L K., Brenná, Zákupy za cenu 250.000,- Kč.
Hlasování:
pro: proti: 8
zdržel se: 6
nehlasoval: 1
Mgr. Hajdů
Mgr. Kopřiva
Bc. Kreisinger
Kreisingerová
Bc. Paták
Ing. Rydygr

Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje prodej pozemku p. č. 384 trvalý travní porost o
výměře 2614 m2 a pozemku p. č. 388/3 trvalý travní porost o výměře 292 m2 v k. ú. Brenná
pro p. L. K. a pí L. K., Brenná Zákupy za cenu 250.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 8
proti: zdržel se: 6
nehlasoval: 1
Ing. Fridrichová
Mgr. Hajdů
Bc. Kreisinger
Kreisingerová
Bc. Paták
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Ing. Rydygr

Bod C)
Revokace usnesení ZM č. 162/2012 Bod B) 1o) a prodej pozemku p. č. 1595/17 a p. č.
1593 v k. ú. Zákupy – p. F. C., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi. K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové
komisi. Pan Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) revokaci usnesení č. 162/2012 Bod B) 1o) 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. 1595/17 zahrada o výměře 346 m2, p. č. 1593 zast. plocha o výměře 17 m2, majiteli
stavby na pozemku p. č. 1593 p. F. C., Zákupy a úhradu nákladů za vyhotovení
geometrického plánu ve výši 1.847,- Kč vč. DPH.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 3
nehlasoval: 1
Dvořák
Hudaková
Slavíková

Bod D)
Prodej pozemku p. č. 739/1 a p. č. 740 v k. ú. Zákupy
– Ing. H. R., Ing. Z. R., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Oznámil, že je ve střetu zájmů, a nebude proto hlasovat.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vznesl dotaz k vedoucí odboru výstavby MěÚ Bc. Martě Dostálové týkající se ochranného
pásma u nízkého napětí, které je tam vedeno.
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Sdělila, že se jedná o 7 m na každé straně. Na pozemku je i trafostanice, předpokládá, že by se
měla odstraňovat.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Sdělila, že zde není trafostanice zakreslena. Dále uvedla, že by se mělo postupovat podle
platných cen. Pozemek bude součástí rodinného domu a 30,- Kč je nízká cena.
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Informovala, že trafostanice nemusí být zakreslena. Podotkla, že pozemek je po pozemcích
města nepřístupný. Maximálně je pro zájemce, kteří mají nemovitosti okolo tohoto pozemku.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, zda je pozemek v zátopovém pásmu.
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Ano.

Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
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Vznesla dotaz, zda se jedná o pozemek, kde se uvažovalo po odkoupení hal od p. Šimka o
zřízení sběrného dvora.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, ale podle posledních informací má p. Šimek s pozemkem jiný záměr. Jeho záměr by byl
pro město přínosem. Chtěl by zde vybudovat placené kryté stání pro osobní automobily.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, zda je možné toto povolit v zátopovém pásmu.
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Ano, protože tam nic přistavovat nebude.
Mgr. Michal Vinš, zastupitel
Navrhl protinávrh o ceně. Prodej pozemku za 120,- Kč/m2.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vznesl dotaz k přítomné Ing. H. R., zda je pro ni cena za 120,- Kč/m2 přijatelná.
Ing. H. R., žadatelka
Sdělila, že cena za 120,-Kč/m2 je nepřijatelná.
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvedl, že tímto se protinávrh stává bezpředmětným, protože za cenu 120,- Kč/m2 žadatelé
pozemek nekoupí.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 739/1 trvalý travní porost o
výměře 217 m2 a pozemku p. č. 740 trvalý travní porost o výměře 609 m2 v k. ú. Zákupy pro
Ing. H. R. a Ing. Z. R., Zákupy za cenu 30,- Kč/m2, tj. 24.780,- Kč.
Hlasování:
pro: 5
proti: 2
zdržel se: 6
nehlasoval: 2
Mgr. Hajdů
Mgr. Kopřiva
Kreisingerová
Ing. Lípa
Bc. Paták

Hudaková
Mgr. Vinš

Ornst
Ing. Rydygr

Pan starosta konstatoval, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
Bod E)
Směna pozemku p. č. 1134/3 za pozemky p. č. 1135/3 a p. č. 1136/2 v k. ú. Zákupy
– pí E. P., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Navrhla snížit cenu na 60,- Kč/m2. Požádala, aby bylo hlasováno o každém bodu zvlášť.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) revokuje usn. č. 144/2012 bod B) ze dne 28. 5. 2012
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1

Původní návrh usnesení:
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b) schvaluje směnu pozemku p. č. 1134/3 ostatní plocha o výměře 25 m2 za pozemek p. č.
1135/3 zahrada o výměře 3 m2 a pozemek p. č. 1136/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú.
Zákupy dle geometrického plánu č. 1274-269/2012 mezi městem Zákupy a pí E. P., Zákupy
s doplatkem ceny pozemku p. č. 1134/3 ve výši 120,- Kč/m2, tj. 1.440,- Kč.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Hlasováno o tomto protinávrhu:
b) schvaluje směnu pozemku p. č. 1134/3 ostatní plocha o výměře 25 m2 za pozemek p. č.
1135/3 zahrada o výměře 3 m2 a pozemek p. č. 1136/2 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú.
Zákupy dle geometrického plánu č. 1274-269/2012 mezi městem Zákupy a pí E. P., Zákupy
s doplatkem ceny pozemku p. č. 1134/3 ve výši 60,- Kč/m2, tj. 720,- Kč.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 4
nehlasoval: 1
Dvořák
Ing. Fridrichová
Bc. Kreisinger
Ing. Lípa

Bod F)
Směna pozemku p. č. 484/47 za pozemek p. č. 587 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
– pí E. T., p. J. T., Praha 10
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi. K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové
komisi. Pan Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje směnu pozemku p. č. 484/47 travní porost o výměře
63 m2 za pozemek p. č. 587 ostatní plocha o výměře 11 m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí dle
geometrického plánu č. 124-167/2009 mezi městem Zákupy a pí E. T., p. J. T., Praha 10,
s doplatkem ceny pozemku p. č. 484/47 ve výši 120,- Kč/m2, tj. 6.240,- Kč.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod G)
Smlouva o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním vypořádání
č. 1213/2012 - Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, IČ 70889988
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi. K materiálu neproběhla žádná diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové
komisi. Pan Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách realizace stavby a
budoucím majetkoprávním vypořádání č. 1213/2012 související s realizací stavby
„Revitalizace Svitávky – Velenice“ pro Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, IČ
70889988, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 183/2012
Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
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Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta požádal Ing. Zuzanu Šostkovou, tajemnice MěÚ o informaci k předloženému
materiálu. Následně zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Vznesla dotaz k čl. VI vyhlášky. Týká se osvobození. Požádala o zodpovězení, zda např. p. C.,
který má trvalý pobyt na ohlašovně, bude komunální odpad hradit.
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Sdělila, že dle čl. VI. písm. 1 a) hradit bude.
Jan Dvořák, zastupitel
Uvedl, že problémem je také paragraf – návštěva, která zde může být 90 dnů. Následně občan
odjede na jeden den, pak se vrátí a je zde opět 90 dnů na návštěvě.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Navrhla osvobození od poplatku sociálně slabých občanů. Většinou se jedná o nemocné lidi,
kteří žijí z životního minima.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nepopírá skutečnost, že návrh pí Hudakové je dobrý nápad, ale vyhláška byla zastupitelům
zaslána před 14 dny. Nyní, pokud by vyhláška byla doplněna o navrhované osvobození, musí
být zaslána dozoru kontroly a než dostaneme zpět vyjádření, nestačí se již vyhláška schválit,
protože musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. Navrhuje zapracovat doplnění bodu v průběhu
roku. Dále při této příležitosti sdělil zastupitelům čerstvou informaci o tom, že fa Marius
Pedersen a. s. vypověděla smlouvu, neboť se již nevejde do cen. Výpovědní lhůta je jeden rok.
Během roku 2013 se tedy bude muset uskutečnit výběrové řízení.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Bc. Pavel Paták přečetl 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. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 184/2012
Finanční výbor
Předkládá Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
V materiálech finančního výboru je uvedeno, že v Domově důchodců (DD) Nové Zákupy je
pohledávka. Žádá o sdělení, zda tato pohledávka byla uplatněna v dědickém řízení.
Bc. Petr Kreisinger, zastupitel
Sdělil, že to není schopen momentálně říci, ale myslí si, že ředitel DD mluvil o tom, že se
v této věci koná.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dále uvedla, že jednání finančního výboru proběhlo 3. 12. 2012 a to ještě nemohla být
zpracována „finka“ (výkaz Fin). Upozornila, že, pokud by si sama o „finku“ za 11. měsíc
nepožádala, nepředpokládá, že by ji vůbec obdržela. K dalším jednotlivým bodům se dostane
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v rámci projednávání rozpočtu, rozpočtové změny a směrnice č. 8/2012. Myslí si, že se
finanční výbor nedostatečně zabýval směrnicí č. 8/2012 s ohledem na situaci Zákup. Nelíbí se
jí konstatování, že zavedení spoluúčasti je rozumné.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 8. schůze finančního výboru ze dne 19.
11. 2012 a zápis z 9. schůze finančního výboru konané dne 3. 12. 2012.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 1
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 185/2012
Rozpočtová změna č. 8/2012
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Podotkla, že veškeré rozpočtové změny v oblasti výdajů, které jsou zde dnes předloženy ke
schválení, již proběhly. Dle kontroly „finky“ byly již prostředky vyčerpány. Následně přečetla
stanovisko MF ČR k takovémuto provádění rozpočtových změn (tiskovina - oficiální zprávy
MF ČR určené pro finanční orgány obcí a krajů): Vždy musí výdaji z finančních prostředků
předcházet schválení rozpočtového opatření, v opačném případě se jedná o správní delikt
podle ust. § 22a ods. 1 písm c) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů... Toto je situace, na kterou poukazuje celé dva roky,
děje se tak opakovaně v malých i velkých částkách. Nebude-li zjednána náprava, bude se
muset obrátit na Krajský úřad Lbc kraje. Myslí si, že je zde podhodnocována úloha
zastupitelstva. Vznesla dotaz na předsedu finančního výboru, zda se tímto podhodnocením již
finanční výbor nějakým způsobem zabýval, protože vždy obdrží stanovisko - schvaluje a nebo
doporučuje ke schválení. Opakovaně se tím dopouštějí správního deliktu, a i když na toto stále
upozorňuje, opakovaně se nic nemění. Následně požádala o sdělení Bc. Petra Kreisingera,
jako předsedy finančního výboru, zda o tomto podhodnocení ví, zda se jím již finanční výbor
zabýval. Současně mu předala prezentované stanovisko MF ČR.
Bc. Petr Kreisinger, zastupitel
Sdělil, že je pro něj tato uvedená informace nová. Finanční výbor se jí bude na svém jednání
zabývat a na příštím zastupitelstvu podá zprávu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezpochybňuje, že má paní zastupitelka pravdu. Myslí si však, že ubylo těch položek, o
kterých zde paní zastupitelka mluvila. Dle jeho názoru by se tomuto dalo předejít, kdyby se
rozpočet schvaloval podle paragrafů. „Finka“ by byla zastupitelům stejně posílána a
rozúčtována na jednotlivé položky, kde by pak nebyl problém zdůvodnit částky vyšší, které by
si tady řekli. Tímto krokem by se tomuto vyvarovali. Schvalování rozpočtu podle paragrafů
bylo konzultováno s několika kolegy a vedoucími finančních odborů. Na rozpočet je to
naprosto dostačující. Nebylo by tolik rozpočtových změn. Myslí si, že by se tímto nějakým
způsobem prokázala i transparentnost, průhlednost a doložitelnost.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že kdyby rada pracovala tak, jak má, tj. že bude předjednávat materiály, které se
předkládají zastupitelstvu, a bude se k nim vyjadřovat, měla by její důvěru. Řada zastupitelů
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ve svém volebním programu měla, že omezí pravomoc rady. Nesouhlasí s posílením
pravomocí rady. Dále uvedla, že jednání zastupitelstva by měly být častěji, pak by se
nestávalo, že bude tolik materiálů a budou zde sedět do noci.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud se zastupitelé chtějí scházet častěji, nevidí v tom problém. Ohrazuje se proti tvrzení, že
rada města nepracuje dobře. Myslí si, že rada pracuje velice dobře. Naopak rada města si ze
své kompetence nebere to, co může. Před rokem upozorňoval na to, že je zde platné usnesení,
že rada města může dělat rozpočtové změny do výše 50 tis. Toto když tady navrhl, tak
konkrétně zastupitelce Ing. Jiřině Fridrichové se to nelíbilo, proto se veškeré rozpočtové
změny postupují zastupitelstvu. Na příštím jednání zastupitelstva města znovu předloží
materiál, kdy zastupitelstvo města pověří radu města rozpočtovými opatřeními do výše, na
kterých se dnes domluví, nebude se zde řešit častější scházení zastupitelstva. Rada města pak
může promptně řešit rozpočtové změny. Ty by pak byly předkládány zastupitelstvu města
pouze na vědomí. A nemuselo by se zde sedět nad obšírným materiálem. Má dva návrhy, jak
toto zjednodušit, a to buď schválit rozpočet v paragrafech anebo pověřit radu města
rozpočtovými opatřeními do výše 50 tis. To usnesení je stále platné.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Např. v Novém Boru rada předjednává materiály, které jsou do zastupitelstva a uvádí v nich –
rada města projednala na svém jednání dne toho a toho a doporučuje nebo nedoporučuje.
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvedl, že zde potom ale budou mít zastupitelé toho materiálu víc.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Nesouhlasí. Vše bude v jednom materiálu, kde uvede, doporučuje, nedoporučuje.
Ing. Radek Lípa, starosta
Chtěl by znát názor zastupitelů, zda schvalovat rozpočet položkově nebo pověřit radu
rozpočtovými opatřeními?
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Nechce zvyšovat kompetence rady. Neříká, že bylo všechno dobře, ale vždy všechny materiály
na zastupitelstvo projednávala rada. Vždy k nim zaujala stanovisko. Musí souhlasit s Ing.
Jiřinou Fridrichovou, že rada města nepřipravuje materiály, protože když se některých
radních na nějaký materiál zeptá, nevědí, že se tento vůbec projednával.
Ing. Radek Lípa, starosta
Upozornil, že ne všechny materiály, které byly dříve předkládány zastupitelstvu města, prošly
radou města. S tím nemůže souhlasit. Rada města si snížila kompetence už tím, že rozhoduje o
veřejných zakázkách do 500 tis. Myslí si, že by se zastupitelé měli vrátit k projednávanému
bodu.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Na opravy a udržování (požární ochrana) se zvyšoval rozpočet z 200 tis. na 327 tis. (položka
5171) a nyní je tam plnění 19 tis. V rozpočtových změnách není nic.
Ing. Radek Lípa, starosta
Dosud nepřišla faktura za opravu. Jedná se o opravu cisterny. Částka bude do konce roku
uhrazena, je tam dotace z kraje.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Požádala o vysvětlení k položce ochranných pomůcek u Jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce. Jednou se to snižovalo z 50 tis. na 20 tis. Pak si jako nekoupili nic?
Ing. Radek Lípa, starosta
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Zde byl problém v tom, že některé věci jdou špatně definovat, tj. zda je to prádlo nebo
ochranná pomůcka. Větší věci se koupily se spoluúčastí na dotaci. Nyní si hasiči něco koupili,
jen přesně neví, zda to byly rukavice nebo prádlo.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Uvádí, že si hasiči žádají v rozpočtu o 80 tis. a k 30. 11. tam mají čerpáno nula.
Ing. Radek Lípa, starosta
Dodal, že hasiči např. kupovali nosítka s výbavou, což mysleli, že půjde z ochranných
pomůcek a jedna ta pomůcka se účtovala přes dotaci. Dodal, že toto je taková útrapa
položkového rozpočtu.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Požádala o informaci, jakým způsobem jsou vygenerovány poplatky ze psů. Vloni tam bylo
200 tis. Ráda by tedy věděla, jak se v loňském roce k tomuto číslu dospělo.
Ing. Radek Lípa, starosta
Narovinu říká, že i jeho by zajímalo, jak se k takovému číslu došlo. Sám nad tím přemýšlel,
jak k tomuto číslu došli. Zvyšovaly se poplatky a opravdu neví, jak se k takovému číslu při
tvorbě rozpočtu došlo.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovou změnu č. 8/2012 takto:
1. Navýšení příjmů a výdajů
1.1 navýšení rozpočtu na položce 1112 – daň z příjmů fyzických osob ze SVČ o 400 000,- Kč
1.2 navýšení rozpočtu na položce 1113 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů o
30 000,- Kč
1.3 navýšení rozpočtu na položce 1335 – poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa o 4 000,- Kč
1.4 navýšení rozpočtu na položce 1342 – poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt o 11 000,- Kč
1.5 navýšení rozpočtu na položce 1343 – poplatek za užívání veřejného prostranství o 2 000,- Kč
1.6 navýšení rozpočtu na položce 1345 – poplatek z ubytovací kapacity o 6 000,- Kč
1.7 navýšení rozpočtu na položce 1355 – odvod z výherních hracích přístrojů o 514 000,- Kč
1.8 navýšení rozpočtu na položce 1361 – správní poplatky o 20 000,- Kč
1.9 navýšení rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a
potravinářství a položce 2119 - ostatní příjmy z vlastní činnosti o 6 000,- Kč
1.10 navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 2111 – příjmy z poskytování
služeb a výrobků o 650 000,- Kč (příjmy z těžby dřeva)
1.11 navýšení rozpočtu na paragrafu 2169 – ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a
službách a položce 2212 – sankční platby přijaté od jiných subjektů o 1 000,- Kč
1.12 navýšení rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 2111 – příjmy
z poskytování služeb a výrobků o 5 000,- Kč
1.13 navýšení rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 2321 - přijaté
neinvestiční dary o 3 000,- Kč
1.14 navýšení rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 2111 –
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků o 43 000,- Kč (příjem z koupaliště)
1.15 navýšení rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 2131 –
příjmy z pronájmu pozemků o 13 000,- Kč
1.16 navýšení rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 2132 –
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí o 9 000,- Kč
1.17 navýšení rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 2322 –
přijaté pojistné náhrady o 8 000,- Kč
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1.18 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 - nebytové hospodářství a položce 2111 – příjmy
z poskytování služeb a výrobků o 50 000,- Kč (zálohy na energie)
1.19 navýšení rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 2322 –
přijaté pojistné náhrady o 7 000,- Kč
1.20 navýšení rozpočtu na paragrafu 3722 – sběr a svoz komunálních odpadů a položce 2111 – příjmy
z poskytování služeb a výrobků o 3 000,- Kč
1.21 navýšení rozpočtu na paragrafu 3725 – využívání a zneškodňování komunálních odpadů a
položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 4 000,- Kč
1.22 navýšení rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 2212 – sankční
platby přijaté od jiných subjektů o 40 000,- Kč (pokuty vybrané MP)
1.23 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 2141 - příjmy z úroků o
1 000,- Kč
1.24 navýšení rozpočtu na paragrafu 6402 – finanční vypořádání minulých let a položce 2226 –
příjmy z finančního vypořádání minulých let o 10 000,- Kč
1.25 navýšení rozpočtu na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a položce
5169 – nákup ostatních služeb o 15 000,- Kč
1.26 navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5139 – nákup materiálu o
10 000,- Kč
1.27 navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5169 – nákup ostatních služeb
o 260 000,- Kč (těžba dřeva)
1.28 navýšení rozpočtu na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5229 – ostatní neinvestiční
transfery neziskovým a podobným organizacím o 3 000,- Kč
1.29 navýšení rozpočtu na paragrafu 2212 – silnice a položce 5171 – opravy a udržování o 56 000,Kč (opravy místních komunikací vlastním materiálem Kamenice, Školní, Šidlov atd.)
1.30 navýšení rozpočtu na paragrafu 2221 – provoz veřejné silniční dopravy a položce 5323 –
neinvestiční transfery krajům o 1 000,- Kč
1.31 navýšení rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5331 – neinvestiční příspěvky
zřízeným příspěvkovým organizacím o 19 832,40 Kč (průtoková dotace z kraje)
1.32 navýšení rozpočtu na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5153 – plyn o 11 000,Kč
1.33 navýšení rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 5154 – elektrická
energie o 5 000,- Kč
1.34 navýšení rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 5192 – poskytnuté
neinvestiční příspěvky a náhrady o 9 000,- Kč
1.35 navýšení rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 5622 – neinvestiční
půjčené prostředky občanským sdružením o 22 000,- Kč
1.36 navýšení rozpočtu na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce 5169 –
nákup ostatních služeb o 17 000,- Kč
1.37 navýšení rozpočtu na paragrafu 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a položce 5137
– drobný hmotný dlouhodobý majetek o 2 000,- Kč
1.38 navýšení rozpočtu na paragrafu 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a položce 5139
– nákup materiálu o 1 167,60 Kč
1.39 navýšení rozpočtu na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 1 000,- Kč
1.40 navýšení rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5139 –
nákup materiálu o 30 000,- Kč (materiál na opravu kuchyněk v chatkách)
1.41 navýšení rozpočtu na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5171 –
opravy a udržování o 7 000,- Kč
1.42 navýšení rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství položce 5169 – nákup služeb o 11
000,- Kč
1.43 navýšení rozpočtu na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 5171 – opravy a udržování o
30 000,- Kč
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1.44 navýšení rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5156 –
pohonné hmoty a maziva o 35 000,- Kč (pohonné hmoty)
1.45 navýšení rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5169 –
nákup ostatních služeb o 25 000,- Kč
1.46 navýšení rozpočtu na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5424 –
náhrady mezd v době nemoci o 3 000,- Kč
1.47 navýšení rozpočtu na paragrafu 3744 – protierozní, protilavinová a protipožární ochrana a
položce 5169 – nákup ostatních služeb o 18 000,- Kč (povodňový plán)
1.48 navýšení rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5011 – platy
zaměstnanců v pracovním poměru o 5 000,- Kč
1.49 navýšení rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5139 – nákup
materiálu o 2 000,- Kč
1.50 navýšení rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5167 – služby
školení a vzdělávání o 1 000,- Kč
1.51 navýšení rozpočtu na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 2 000,- Kč
1.52 navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5151 –
studená voda o 2 000,- Kč
1.53 navýšení rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5171 –
opravy a udržování o 32 000,- Kč (navýšení oprav na tatře)
1.54 navýšení rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5023 – odměny členů
zastupitelstva obcí a krajů o 40 000,- Kč (převod z položky 5021)
1.55 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5151 – studená voda o
5 000,- Kč
1.56 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5172 – programové
vybavení o 3000,- Kč
1.57 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5173 – cestovné o
5 000,- Kč
1.58 navýšení rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5362 – platby daní a
poplatků státnímu rozpočtu o 3 000,- Kč
1.59 navýšení rozpočtu na paragrafu 6399 – ostatní finanční operace a položce 5362 – platby daní a
poplatků státnímu rozpočtu o 640 000,- Kč (přenesená daňová povinnost)

2. Snížení příjmů
2.1 snížení příjmů na položce 1334 – odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu o
98 000,- Kč
2.2 snížení příjmů na položce 1341 – poplatek ze psů o 100 000,- Kč
2.3 snížení příjmů na položce 2420 – splacené půjčené prostředky od obecně prospěšných
společností o 250 000,- Kč
2.4 snížení příjmů na položce 4122 – neinvestiční přijaté transfery od krajů o 50 000,- Kč
2.5 snížení příjmů na položce 4216 – ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o 6
204 000,- Kč (bude v rozpočtu na rok 2013 Nové Zákupy)
2.6 snížení příjmů na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a položce 3111 –
příjmy z prodeje pozemků o 2 950 000,- Kč (neuskutečněné prodeje pozemků)
2.7 snížení příjmů na paragrafu 3349 - ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a položce 2111 –
příjmy z poskytovaných služeb a výrobků o 5 000,- Kč
2.8 snížení příjmů na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 2132 – příjmy z pronájmu
ostatních nemovitostí o 150 000,- Kč
2.9 snížení příjmů na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 2111 – příjmy z poskytovaných služeb
a výrobků o 28 000,- Kč
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2.10 snížení příjmů na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 2131 – příjmy z pronájmu pozemků o
5 000,- Kč

3. Snížení výdajů
3.1 snížení výdajů na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a položce 5165 –
nájemné za půdu o 4 000,- Kč
3.2 snížení výdajů na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a položce 5166 –
konzultační, poradenské a právní služby o 5 000,- Kč
3.3 snížení výdajů na paragrafu 1012 – podnikání a restrukturalizace v zemědělství a položce 6130 –
pozemky o 22 000,- Kč
3.4 snížení výdajů na paragrafu 1014 – ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních
plodin a zvláštní veterinární péče a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 12 000,- Kč
3.5 snížení výdajů na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5137 – drobný hmotný
dlouhodobý majetek o 15 000,- Kč
3.6 snížení výdajů na paragrafu 1031 – pěstební činnost a položce 5171 – opravy a udržování o 3
000,- Kč
3.7 snížení výdajů na paragrafu 2212 – silnice a položce 5139 – nákup materiálu o 30 000,- Kč
3.8 snížení výdajů na paragrafu 2212 – silnice a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 10 000,- Kč
3.9 snížení výdajů na paragrafu 2212 – silnice a položce 6121 – budovy, haly a stavby o 1 300 000,Kč (nečerpáno - obchvat)
3.10 snížení výdajů na paragrafu 2321 – odvádění a čištění odpadních vod a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 26 000,- Kč
3.11 snížení výdajů na paragrafu 2333 – úpravy drobných vodních toků a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 12 000,- Kč
3.12 snížení výdajů na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 40
000,- Kč (nečerpáno)
3.13 snížení výdajů na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5137 – drobný hmotný
dlouhodobý majetek o 10 000,- Kč
3.14 snížení výdajů na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5169 – nákup ostatních
služeb o 1 000,- Kč
3.15 snížení výdajů na paragrafu 3314 – činnosti knihovnické a položce 5173 – cestovné o 1000,- Kč
3.16 snížení výdajů na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 5021 – ostatní osobní
výdaje o 6 000,- Kč
3.17 snížení výdajů na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 5151 – studená voda o
20 000,- Kč
3.18 snížení výdajů na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce 5171 – opravy a
udržování o 15 000,- Kč
3.19 snížení výdajů na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce 5171 –
opravy a udržování o 5 000,- Kč
3.20 snížení výdajů na paragrafu 3322 – zachování a obnova kulturních památek a položce 6121 –
budovy, haly a stavby o 10 000,- Kč
3.21 snížení výdajů na paragrafu 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a položce 5031 –
povinné pojištění na sociální zabezpečení o 4000,- Kč
3.22 snížení výdajů na paragrafu 3349 – ostatní záležitosti sdělovacích prostředků a položce 5169 –
nákup ostatních služeb o 10 000,- Kč
3.23 snížení výdajů na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5139 – nákup
materiálu 3 000,- Kč
3.24 snížení výdajů na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5151 – studená voda
o 1 000,- Kč
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3.25 snížení výdajů na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5171 – opravy a
udržování o 17 000,- Kč
3.26 snížení výdajů na paragrafu 3419 – ostatní tělovýchovná činnost a položce 5229 – ostatní
neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím o 19 000,- Kč
3.27 snížení výdajů na paragrafu 3421 – využití volného času dětí a mládeže a položce 5139 - nákup
materiálu o 7 000,- Kč
3.28 snížení výdajů na paragrafu 3421 – využití volného času dětí a mládeže a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 30 000,- Kč (nečerpáno - revize před sezonou)
3.29 snížení výdajů na paragrafu 3421 – využití volného času dětí a mládeže a položce 5171 – opravy
a udržování o 6 000,- Kč
3.30 snížení výdajů na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5137 – drobný
hmotný dlouhodobý majetek o 50 000,- Kč (nakoupen materiál na opravu)
3.31 snížení výdajů na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5154 –
elektrická energie o 30 000,- Kč (rozúčtování z VO)
3.32 snížení výdajů na paragrafu 3429 – ostatní zájmová činnost a rekreace a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 17 000,- Kč
3.33 snížení výdajů na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 6121 – budovy, haly a
stavby o 6 204 000,- Kč (převod do roku 2013)
3.34 snížení výdajů na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 5154 – elektrická energie o 90
000,- Kč (rozúčtováno na jiné paragrafy)
3.35 snížení výdajů na paragrafu 3631 – veřejné osvětlení a položce 6121 – budovy, haly a stavby o
40 000,- Kč (nečerpáno)
3.36 snížení výdajů na paragrafu 3632 – pohřebnictví a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 5
000,- Kč
3.37 snížení výdajů na paragrafu 3633 – výstavba a údržba místních inženýrských sítí a položce 6121
– budovy, haly a stavby o 387 000,- Kč (přípojky - platba rok 2013)
3.38 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5011 – platy
zaměstnanců v pracovním poměru o 450 000,- Kč (nemoc, nezaměstnání VPP)
3.39 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5031 – povinné
pojistné na sociální zabezpečení o 140 000,- Kč (nemoc, nezaměstnání VPP)
3.40 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5032 – povinné
pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 39 000,- Kč (nemoc, nezaměstnání VPP)
3.41 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5038 – povinné
pojistné na úrazové pojištění o 5 000,- Kč
3.42 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5134 – prádlo,
oděv a obuv o 15 000,- Kč
3.43 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5137 – drobný
hmotný dlouhodobý majetek o 8 000,- Kč
3.44 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5139 – nákup
materiálu o 20 000,- Kč
3.45 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5151 – studená
voda o 3 000,- Kč
3.46 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5152 – teplo o
6 000,- Kč
3.47 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 5171 – opravy
a udržování o 50 000,- Kč (opraveno ve vlastní režii)
3.48 snížení výdajů na paragrafu 3639 – komunální služby a územní rozvoj a položce 6121 – stroje,
přístroje a zařízení o 35 000,- Kč (nečerpáno)
3.49 snížení výdajů na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce 5139 – nákup
materiálu o 6 000,- Kč
3.50 snížení výdajů na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 80 000,- Kč (nečerpáno – příprava projektu na rok 2013)
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3.51 snížení výdajů na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položce 5171 – opravy
a udržování o 20 000,- Kč
3.52 snížení výdajů na paragrafu 4357 – domovy a položce 5169 – nákup ostatních služeb o 2 000,Kč
3.53 snížení výdajů na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5132 – ochranné
pomůcky o 1 000,- Kč
3.54 snížení výdajů na paragrafu 5311 – bezpečnost a veřejný pořádek a položce 5173 – cestovné o 2
000,- Kč
3.55 snížení výdajů na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5031 – povinné
pojistné na sociální zabezpečení o 5 000,- Kč
3.56 snížení výdajů na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5032 – povinné
pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 2 000,- Kč
3.57 snížení výdajů na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5152 – teplo o
15 000,- Kč
3.58 snížení výdajů na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5156 – pohonné
hmoty a maziva o 40 000,- Kč (nečerpáno)
3.59 snížení výdajů na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 15 000,- Kč
3.60 snížení výdajů na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a položce 5172 –
programové vybavení o 5 000,- Kč
3.61 snížení výdajů na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5021 – ostatní osobní výdaje o
40 000,- Kč (přesun na položku 5023)
3.62 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5136 – knihy, učební
pomůcky a tisk o 5 000,- Kč
3.63 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5162 – služby
telekomunikací a radiokomunikací o 20 000,- Kč
3.64 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5163 – služby peněžních
ústavů o 20 000,- Kč
3.65 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5166 – konzultační,
poradenské a právní služby o 15 000,- Kč
3.66 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5194 – věcné dary o 10 000,Kč
3.67 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5229 – ostatní neinvestiční
transfery neziskovým a podobným organizacím o 4 000,- Kč
3.68 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5329 – ostatní neinvestiční
transfery veřejným rozpočtům územní úrovně o 11 000,- Kč
3.69 snížení výdajů na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5660 – neinvestiční půjčené
prostředky obyvatelstvu o 20 000,- Kč

Hlasování:

pro: 11

proti: 1
Ing. Fridrichová

zdržel se: 2

nehlasoval: 1

Dvořák
RSDr. Moravcová

XXX
usnesení č. 186/2012
Rozpočet města Zákupy na rok 2013
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Ptá se, zda 300 tis. bude navýšeno na výdaje pěstební činnosti.
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Ing. Radek Lípa, starosta
Peníze, které obdržíme na dotaci, nemají s pěstební činností, tedy s lesem nic společného,
protože v době, kdy se realizovala první etapa, to nebyl les, nebyl to lesní pozemek.
Nespadalo to pod 1031 (pěstební činnost), ale pod vzhled a péči o veřejnou zeleň. V současné
době je to už les. Abychom mohli jít do druhé etapy, tudíž těchto 300 tis. se vztahuje k jiné
činnosti.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
K čemu?
Ing. Radek Lípa, starosta
Vzhled a péče o veřejnou zeleň. Když těch 300 tis. město dostalo na rekonstrukci arboreta,
v té době se to hradilo z péče o veřejnou zeleň. Protože v době, kdy se fakturovala první
etapa, to ještě nebyl lesní pozemek, pozemek, který plní funkci lesa.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Ptá se, když nyní těch 300 tis. se obdrží, do jaké položky se dají?
Ing. Radek Lípa, starosta
Letos již bylo těch 300 tis. zaplaceno z veřejné zeleně.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Bavíme se o rozpočtu na rok 2013, a tak se ptá, kde se těch 300 tis. objeví na výdajích?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ale realizovalo se to v roce 2012.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Neporozuměli jsme si. Opravy silnic – 900 tis. je málo.
Ing. Radek Lípa, starosta
Myslí si to také. Na minulém zastupitelstvu říkal, že má tabulku, kde jsou v hodnotě několika
miliónů opravy silnic. Přesto se k tomu musí přistupovat tímto způsobem. Pokusit se získat
dotace na drobné opravy.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Dále, není podhodnocena spotřeba elektrické energie?
Ing. Radek Lípa, starosta
Myslí si, že už není. Vycházelo se ze záloh a vyúčtování. Má v plánu rozklíčovat a vypovědět
smlouvu s Centropolem (do 31. 3. 2013) a udělat nové výběrové řízení. Slibuje si od toho
úsporu fin. prostředků.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Požární ochrana, ochranné pomůcky.
Ing. Radek Lípa, starosta
Čerpat můžeme, pouze když máme příjmy. Hasiči se chodí ptát, zda jsou peníze v rozpočtu.
Dává se jim standardní částka. Je to také odvislé od toho, jak si ty ochranné pomůcky a
prádlo opotřebí.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Navrhla navýšení rozpočtu příjmů na pol. 1355 Odvod z VHP o 100 tis. Kč na 900 tis. Kč, o
100 tis. snížit mzdy na vnitřní správě a navýšení výdajů na § 3613 Nebytové hospodářství, pol.
5171 Opravy a udržování (kulturní dům) o 100 tis. Kč na 550 tis. Kč. U VHP si myslí, že
příjem bude vyšší. U vnitřní správy vznáší dotaz, proč je zde navýšení o 100 tis., když se
projednával rozpočet na rok 2012, tak se diskutovalo o mzdových prostředcích a bylo
zastupitelům řečeno, že jsou tam mzdové prostředky na jedno neobsazené místo na úřadě.
Přesto byly tyto prostředky všechny vyčerpány a nyní se ještě navyšuje o 100 tis. proti
loňskému rozpočtu. Chce vědět proč? Pak má ještě další poznámky.
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Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že nerozumí tomu, proč tyto poznámky nebyly konzultovány na pracovním jednání, kde
nabídl možnost konzultace. Není zastáncem toho, aby se dodržoval jednací řád zastupitelstva
města, ale pokud by se zde měla pitvat položka po položce, tak si myslí, že toto se mohlo
udělat na té pracovní schůzce a zde už se tím nemuseli zaobírat. Osobně nemá problém
s navýšením VHP, ale ani do pololetí roku 2013 nebude jasné, kolik dostaneme za rok 2012.
Bohužel je to tak nastaveno. Není zastáncem toho, aby se tímto způsobem navyšoval příjem.
Byť o tom není osobně přesvědčen, tak si myslí, že by zde těch 100 tis. mohlo být. Nebyly by to
zrovna ty prostředky z roku 2013, ale ty, které dobíhají z roku 2012. Co se týče platů na
městě, předává slovo Ing. Zuzaně Šostkové, tajemnici MěÚ.
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
K platům předkládá následující čísla. V roce 2008 a 2009 činili platy 3.150 tis. Kč, v roce
2010 činili platy 3.024 tis. Kč, v roce 2011 a 2012 - 2.900 tis. Kč. Nyní 3.000 tis. Kč.
Předmětných 100 tis. není určeno na navýšení platů. Úředníci jsou dle nařízení vlády
odměňováni tabulkově a jsou striktně zařazeni do platové třídy dle náročnosti dané práce.
Dále je zde platový stupeň. Úředníci postupně „zestárli“ do vyššího platového stupně.
V žádném případě se tedy nejedná o navýšení platů ve smyslu navýšení osobních příplatků.
Pokud se vyplácí odměny, vždy musejí být řádně odůvodněné. Jedná se o plnění mimořádných
a zvlášť významných pracovních úkolů, kterými jsou např. volby.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
V minulém rozpočtu bylo 250 tis. na projektového manažera. Ty už zde nejsou.
Ing. Radek Lípa, starosta
Na projektového manažera zde finance nebyly, mít projektového manažera by bylo jeho
přáním. V současné době plní funkci projektového manažera sám, kdy potřebuje i pomoc
úředníků. Projektový manažer zde není, v současné době na něj nejsou prostředky i přesto, že
na město o velikosti města Zákup by projektový manažer měl být.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Ještě se vrátí ke mzdám. Na Službách místního hospodářství (SMH) nedošlo k vyčerpání všech
prostředků, byla tam nemoc, ale je zde nasazen nižší rozpočet. Neví proč?
Ing. Radek Lípa, starosta
V loňském roce se uvažovalo o veřejné službě. Více se osvědčili odsouzení. Finanční náklady
na jednoho vězně na měsíc jsou 6.000,- Kč. I když v současné době se bude prověřovat
možnost, získání těch samých pracovnic, které zde již byly, ale měly rok pauzu.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Veřejná služba stojí necelých 5.000,- Kč. Veřejnou službu využívají v Kamenickém Šenově,
kdy navíc zaměstnají nezaměstnaného člověka na rok a mají 8.000,- Kč dotaci z úřadu práce.
Myslí si, že i tito lidé by měli dostat šanci, zda by se nemělo uvažovat i zde spíše o veřejné
službě. Dají se zde zaměstnávat i ženy, které by tuto možnost uvítaly.
Bc. Pavel Paták, vedoucí SMH města Zákupy
K veřejné službě konstatoval, že dnes není vůbec jisté vzhledem k tomu, co proběhlo
v médiích, jak to s veřejnou službou nyní bude. Pokud může srovnat výkon práce vězňů
s ostatními, tak vítězí vězni.

Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že je problém získat vhodného pracovníka, což si myslí, že mu potvrdí pí Hudaková i pí
Moravcová.
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RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Žádný pracovník sám nepřijde. Na úřad práce se chodilo minimálně jednou za čtvrt roku.
Byla učiněna dohoda s pracovnicí Úřadu práce v České Lípě, které sdělily požadavky,
k potřebnému pracovníkovi a požádaly ji v této věci o spolupráci. Tedy pokud se tam objevil
nezaměstnaný člověk ze Zákup, který by odpovídal požadavkům, aby se mu tato práce
nabídla. Uvádí, že tento způsob fungoval. Ne všichni občané o této možnosti vědí, na to se
nelze spoléhat.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Byla na pracovním setkání obcí, kde bylo i jednání s pracovníky úřadů práce. Byl domluven
postup, kdy zaměstnanec úřadu práce bude o této možnosti informovat. Nezaměstnaný člověk
se následně obrátí na město.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Vše je úplně zbytečné pokud město nepožádá o dotaci, pokud tak neučiní, nemůže jednat ani
s pracovníky. Lze žádat i teď. Také žádala v průběhu roku. Debatu k tomuto tématu ukončuje
a vrací se k rozpočtu. Bezpečnost a veřejný pořádek. Máme zde dva pracovníky. Letošní výši
mezd v rozpočtu překročili, a přesto mají v rozpočtu na příští rok nižší částku než je
skutečnost letošního roku. Zvýšená částka je také u zastupitelů, to proto, že je hodně komisí a
osadních výborů. Navrhuje, aby se hlasovalo o posílení VHP o 100 tis. To, proč se tím zabývá
nyní, je také skutečnost, že až nyní je k dispozici „finka“ za 11 měsíců, kterou má dva dny.
Uvedla, že po jejím obdržení se rozpočtem zabývala. Následně žádá o to, když jsou v rozpočtu
prostředky na občerstvení, aby si zastupitelé mohli koupit alespoň čaj nebo kávu. Dále se
chce informovat na § 1012 položku 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70 tis. výdaje. Prodej pozemků. Pak chtěla nákup pozemků na obchvat. Žádá o přijetí extra usnesení,
že pokud nebudou tyto pozemky koupeny, že tyto prostředky nebudou použity z rozpočtu a
budou ponechány v rezervě, aby se příští rok mohla opravit Nádražní ulice.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud bude rozpočtová změna s tím, že tyto pozemky nekoupíme, tak o těch prostředcích
rozhodne zastupitelstvo. Co se týče toho pozemku, tak zde Bc. Kreisinger vymyslel možnost,
jak se s tím pánem setkat. Takže se v průběhu zimy setkání snad uskuteční. Zastupitelé budou
průběžně informováni.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
V případě, že jednání nebudou úspěšná, zvážila by v průběhu půl roku variantu vyvlastnění
pozemků.
Ing. Radek Lípa, starosta
S tímto souhlasí.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Navazuje na pí Moravcovou. Souhlasí s tím, že na silnice je zde málo prostředků. V Nádražní
ulici by se měly vyznačit alespoň přechody. Nyní má dotaz na Mgr. Čestmíra Kopřivu (ředitel
ZŠ a MŠ Zákupy) položka 5169 nákup ostatních služeb. Kolik bude stát autobus na svážení
dětí do školy. Vidí zde označení BUS, tak předpokládá, že to je příspěvek pro školu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Jedná se o proplacení jízdného - Brenná, Božíkov a Kamenice. Školní děti.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Tak to bude účtováno přes úřad. A kolik to asi bude, odhadem?
Ing. Radek Lípa, starosta
Dle odhadu 10 až 15 tis. měsíčně.
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Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. Částka, která je zde určena na
vybavení mateřské školky. Pokud se neplete, bylo to 70 tis.
Mgr. Čestmír Kořpiva, zastupitel
Bylo to 700 tis.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Tak ne 70 tis., ale 700 tis.
Ing. Radek Lípa, starosta
Jedná se ale o kompletní vybavení. Pokud to nadnese, tak je to i s panenkami.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Na provoz je zde kolik? Provoz je něco jiného než pořízení vybavení. Požádala o zaslání
položkového rozpočtu emailem. Dále využití volného času dětí a mládeže, přiznává, že neví,
co se tam účtuje. Třeba nákup ostatních služeb, opravy a udržování? Paragraf 3421 položka
5169 a 5171. To jsou hřiště?
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvedl, že na vše odpovídal na již zmiňované pracovní schůzce. Odpoví bez problémů, ale
podotýká, proč se o těchto položkách nediskutovalo na pracovním jednání.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Nešlo to, protože se jednalo o monolog a nebyla k dispozici „finka“ za 11. měsíc, aby bylo
možné udělat srovnání. Její představa je, že pokud se bude schvalovat rozpočet, obdrží
současně i „finku“. Bohužel tomu tak nebylo. Materiál byl dán dvě minuty před jednáním.
Ing. Radek Lípa, starosta
Kdybyste o to požádala již minulý rok, tak se ten materiál letos tak připravil. Jedná se o
prostředky na revize dětských hřišť.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
3613 – elektrická energie, položka 5154. Vrátí se ještě k „ fince“ – rozpočet 280 tis. čerpáno
bylo 219 tis. Rozpočet je 250 tis., k tomu se dostane při projednávání zápisu kontrolního
výboru. Veřejné osvětlení 3631 položka 6121 - budovy, haly a stavby. V rozpočtu jsme měli
100 tis., čerpáno nula a opět dáváme 100 tis.
Ing. Radek Lípa, starosta
Protože jsme neměli krytou příjmovou stránku města. Je potřeba udělat osvětlení nahoře u
rodinných domků ke Kameničáku.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Už ví. Dobře, stačí.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vznesl dotaz, proč Ing. Jiřina Fridrichová nepřišla v to pondělí, když ji o to žádal.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Odpověděla, že pracuje do 17:00 hod a přijela až večer. Činnost místní správy 6171, položka
5229 a 5329. Co se tam účtuje v těchto konkrétních případech? Ostatní transfery neziskovým
a podobným organizacím.
Ing. Radek Lípa, starosta
Měly by to být příspěvky Mikroregionu Podralsko.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
K rozpočtu to je všechno. Podotkla, že na jednání jim byl předložen rozpočet o 6 mil. nižší a
dnes byly předloženy další změny. Jen doufá, že v tom není problém, když to bylo již vyvěšeno.
Ing. Radek Lípa, starosta
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Rozpočet vyvěšen byl. Schválí se ne v předloženém, ale pozměněném znění.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Navrhuje, aby se nyní hlasovalo o jejím návrhu, než se přistoupí k rozpočtu. Navrhla navýšení
rozpočtu příjmů na pol. 1355 Odvod z VHP o 100 tis. Kč na 900 tis. Kč, o 100 tis. snížit mzdy
na vnitřní správě.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vznesl k Ing. Fridrichové dotaz, když je zaměstnaná ve funkci tajemnice městského úřadu, zda
nemá motivační složku, zda nerozděluje odměny mezi své zaměstnance?
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že mají, ale rozpočet se jim nenavýšil ani o korunu. A to již čtyři roky.
Jan Dvořák zastupitel
Uvedl, že jako zaměstnanec města je ve střetu zájmu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Není to tak velký střet zájmů, aby nemohl hlasovat o rozpočtu. Musí přijmout zodpovědnost
zastupitele. Starosta shrnul návrh pí zastupitelky:
Navrhla navýšení rozpočtu příjmů na pol. 1355 Odvod z VHP o 100 tis. Kč na 900 tis. Kč, a
navýšení výdajů na § 3613 Nebytové hospodářství, pol. 5171 Opravy a udržování (kulturní
dům) o 100 tis. Kč na 550 tis. Kč.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Mgr. Hajdů

Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Oznámila, že od druhého návrhu ustupuje. Osobní důvody sdělí starostovi po skončení
jednání zastupitelstva. Chtěla by říct, aby se umírnilo zřizování komisí a různých výborů,
protože to stojí město hodně peněz.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje schodkový rozpočet na rok 2013 v navrženém znění
v následujících objemech:
51 304 000,- Kč
Příjmy:
pol. 8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky
2 000 000,- Kč
Výdaje:
53 304 000,- Kč
z toho pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků
1 652 000,- Kč.
Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh
usnesení. Hlasováno o tomto usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje schodkový rozpočet na rok 2013 v pozměněném
znění v následujících objemech:
Příjmy:
51 404 000,- Kč
pol. 8113 krátkodobé přijaté půjčené prostředky
2 000 000,- Kč
Výdaje:
53 404 000,- Kč
z toho pol. 8124 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených
prostředků
1 652 000,- Kč.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 187/2012
Povodňový plán města Zákupy
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Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Bc. Pavel
Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Povodňový plán města Zákupy dle důvodové zprávy,
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 188/2012
Program regenerace městské památkové zóny města Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi. Současně vyzval k vyjádření Mgr. Jiřího Šimka.
Mgr. Jiří Šimek, předseda komise pro kulturu a cestovní ruch
Sdělil, že pokud textová část zůstala stejná, není o čem diskutovat.
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvedl, že z 95 % je text stejný, mimo jiné jsou zde popisky k jednotlivým fotografiím.
Jan Dvořák, zastupitel
Zcela výjimečně se musí zastat Ing. Fridrichové, že teď nevědí, o čem hlasují. Materiál
neobdrželi a došlo v něm ke změnám. Má pocit, že jsou do něčeho tlačeni. Říká pouze svůj
názor.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Program regenerace městské památkové zóny města
Zákupy dle důvodové zprávy, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 4
nehlasoval: 1
Ing. Fridrichová
Hudaková
RSDr. Moravcová
Slavíková

XXX
usnesení č. 189/2012
Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi.
Pan Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí Zprávu o uplatňování Strategického plánu
rozvoje města Zákupy pro rozvojové období let 2011-2015.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 1
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová
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XXX
usnesení č. 190/2012
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu na pozemky st. p. č. 26 a 27 v k. ú.
Veselí nad Ploučnicí, vlastník pozemku pan P. K. a paní I. T., Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi. Současně předal slovo Bc. Dostálové.
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Doporučuje počkat, až bude více žádostí. Pořizovat změnu územního plánu (ÚP) po jedné
žádosti je nesmysl, jako min. počet vidí 10 žádostí. Pozemek není jako stavební parcela v ÚP.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, zda pokud se řekne těm žadatelům, aby si změnu ÚP zaplatili sami, tak oni nás
požádají o spolufinancování? Nelíbí se mu, že by se měl někomu zhodnocovat pozemek.
Žadatelé věděli, že kupují pozemky, které nejsou stavebními parcelami. A ještě navíc, aby zde
byla finanční spoluúčast města? Za svou osobu nesouhlasí.
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvedl, že by se držel toho, co navrhuje Bc. Marta Dostálová. V tuto chvíli neodsouhlasit a
počkat až bude více žádostí. Tyto by se pak připravily do jednoho materiálu.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Vznesl dotaz na Bc. Martu Dostálovou, zda se dá odhadnout částka té spoluúčasti. Říkala, že
by se o ni podělilo všech deset žadatelů. Jaká je ta částka za změnu ÚP?
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Změna by vyšla na 100 – 150 tis. Bude se jednat o roztříštěnou lokalitu a jsou zde vysoké
náklady na tisk.
Jan Dvořák, zastupitel
Nesouhlasí s tím, aby se někomu platilo za to, že se mu zhodnotí majetek.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Dotázal se, zda někdy bude aktualizace ÚP. K tomuto datu by se domluvilo, že se mohou
podat změny.
Bc. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Aktualizace se dělá každé čtyři roky. Nyní to vychází asi na rok 2014.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Město není povinno odsouhlasit změny ÚP.
Ing. Radek Lípa, starosta
Podal protinávrh na neschválení žádosti.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
stavební zákon) pořízení Změny č. 2 územního plánu Zákupy a to ploch pro smíšené krajinné
zeleně – pozemků st. p. č. 26 a 27 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, nové funkční využití – plochy
bydlení - venkovské, na návrh vlastníků – pana Petra Kalvody a paní Ivany Tesárkové, oba
trvale bytem Jindřicha z Lipé č. p. 124, 470 01 Česká Lípa, za podmínky úplné úhrady
nákladů na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního
zákona).
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Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Bc. Pavel Paták přečetl předložený
protinávrh usnesení. Hlasováno o tomto protinávrhu 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
(dále jen stavební zákon) pořízení Změny č. 2 územního plánu Zákupy a to ploch pro smíšené
krajinné zeleně – pozemků st. p. č. 26 a 27 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, nové funkční využití
– plochy bydlení - venkovské, na návrh vlastníků – pana Petra Kalvody a paní Ivany
Tesárkové, oba trvale bytem Jindřicha z Lipé č. p. 124, 470 01 Česká Lípa, za podmínky
úplné úhrady nákladů na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4
stavebního zákona).
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 191/2012
Směrnice č. 8/2012 Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního
a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2013
Předkládá Mgr. Jiří Šimek, předseda komise pro kulturu a cestovní ruch
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Chtěl by se zeptat na odstavec 3.4 zásad, kde se říká, že poskytnuté příspěvky neřeší celkové
výdaje spojené s činností či realizací jednorázové kulturní akce žadatele, ale jsou pouze
jedním z možných příjmových zdrojů na jejich zajištění. Podmínkou pro poskytování
finančního příspěvku je finanční spoluúčast žadatele ve výši minimálně 20 % z poskytnutého
finančního příspěvku. Doklad o finanční spoluúčasti žadatele bude součástí vyúčtování
poskytnutého příspěvku. Chtěl by se zeptat, co vedlo kulturní komisy k této 20% spoluúčasti
žadatele.
Pan starosta požádal o vyjádření Mgr. Jiřího Šimka, předsedu komise pro kulturu a cestovní
ruch.
Mgr. Jiří Šimek, předseda komise pro kulturu a cestovní ruch
Pro lepší znázornění uvedl příklad: - zjistí, že v okolí, kde bydlí, má chatu např. Karel Gott.
Domluví se s ním na produkci za 100 tis. Pan Mgr. Šimek pak požádá město o dotaci, kterou
mu město poskytne. Touto dotací uhradí p. Gottovi jeho vystoupení a vstupné (např. 20 tis.),
které za vstup na jeho vystoupení od návštěvníků vybral, si, pokud tam tato klauzule nebude,
ponechá pro sebe. Totéž se může stát např. i v případě, že se v Zákupech sejdou čtyři lidé,
kteří si založí nějakou organizaci a zase stejným způsobem požádají město o dotaci na
podobnou akci. Dále uvedl, že v roce 1974 zde v Zákupech založil Klub přátel hudby.
Hodnota koncertů za rok byla kolem 40 tis. Za těchto 40 tis. si zajistil, že dostane slevy u
hudební společnosti, která poskytovala tyto akce, a tyto slevy dělaly 25-30 % z celkových
nákladů. Byli jsme na to dva, ale dokázali jsme zajistit peníze v hodnotě zhruba 30 %. Jeho
názorem je, že každá z organizací je schopna zajistit si peníze na spoluúčast. Naopak si myslí,
že pokud nějaká organizace zajistí zde v Zákupech nějakou přednášku, tak se jistě nebude
požadovat těch 20 %. Pokud tato akce bude vzdělávací. To, že zde mluví, neznamená, že zde
prezentuje pouze svůj vlastní názor. Zásady se schvalovaly na kulturní komisi a jednalo se o
nich několikrát.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 12. 12. 2012
25/33

Druhá otázka je, zda tělovýchovná zařízení nebo akce tělovýchovy mají také příspěvek 20 %.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud sportovci dostávají příspěvek na činnost, tak celou jejich činnost tím město nehradí.
Musí si také shánět sponzory, vybírají si vlastní prostředky. Platí nájem, ať je to v hale nebo
v tělocvičně. Co se týče prostředků na nějakou akci, např. kimball, tak komise pro sport
málokdy dá 100 %. To už by opravdu musela být malá částka, aby se nesmlouvalo o 100,- Kč.
Vždy je tam spolupodíl ze strany toho žadatele. U dospělých se dává 50 % toho, o co si
požádají. Většinou to kryje náklady na startovné, rozhodčí a podobně.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Nechce snižovat význam sportovních utkání, ale dá příklad. Bude turnaj ve stolním tenise.
Bude tam 30 účastníků a přijde se na ně podívat 60 rodičů. Zhruba za 6 tis. udělá nějaké
kulturní sdružení akci na náměstí a přijde tam přes 300 lidí. Z tohoto důvodu bude hlasovat
proti, protože je to nesrovnatelné.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Bod 3.1 směrnice. Finanční příspěvky se mohou poskytnout na podporu celoroční činnosti
nebo atd. Bod 10.4 příspěvek lze použít pouze na konkrétní účely schválené radou města,
resp. zastupitelstvem města. Jaký je tedy rozdíl konkrétním účelem a celoroční činností.
Gabriela Štummerová, referentka hospodářsko-správního odboru MěÚ
Celoroční činnost jsou konkrétní účely.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Takže celoroční činnost jsou konkrétní účely?
Iva Kreisingerová, místostarostka
Ano.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Bod 3. 3 Finanční příspěvek nesmí být použit na mzdy, ubytování, stravné, pohoštění a dary.
Sportovci tam ubytování mají. Toto se může vyskytnout u kulturních občanských sdružení
také. Proč tedy máme dvojí metr. Nechce hovořit o divadle, ale taky jezdí pryč a hradí si
ubytování a nemůže to z toho zaplatit. Přitom reprezentují město. Dokonce si na to nechali
vyrobit trička.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Toto vychází z letošního, ale i loňského roku, kdy ta směrnice je platná. Bod 3.3 se v tomto
směru neměnil a byl takto schválen zastupitelstvem.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Neznamená to, že když se někde stala chyba, že se bude opakovat.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Pouze upozorňuji, že je to stejné, a pokud se zastupitelstvo rozhodne, může to změnit.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Bod 4.3 Výše finančního příspěvku se bude odvíjet od významu žadatele pro město na základě
jeho činnosti. Kdo bude posuzovat význam žadatele pro město? Co to znamená? Co je význam
žadatele pro město? Je Klub žen míň, než je divadelní soubor? Kdo to bude posuzovat?
Ing. Radek Lípa, starosta
Komise doporučuje, rada schvaluje.

Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
To, co tam je, je přežitek z minulého století. Při projednávání budou upřednostněny celoroční
neprofesionální kulturní aktivity žadatelů, dle společenské prospěšnosti, výchovného či
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vzdělávacího významu. Tam nám chybí ještě politického. To tam postrádá. A dále významu
pro propagaci města a dále od počtu členů organizace vykazující ve své členské základně děti
a mládež do 18 let. Obrací se na pí Hudakovou s otázkou, kolik mají členek do 18 let?
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Sděluje, že mají dvě členky do 18 let.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
A vy pane inženýre? Kolik jich tam máte?
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Nikoho.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Zohledněna bude účast a pomoc při akcích města, jako jsou Zákupské slavnosti. To by brala.
Toto zavání tím, že se bude posuzovat podle zásluh, což už zde také bylo. Už je to za námi.
Ing. Radek Lípa, starosta
Žádá o sdělení, kdy to tady bylo?
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Někdy v minulosti. Před čtyřiceti lety, ale to není předmětem řešení. Pro zásady nemůže
zvednout ruku, není zde nic objektivního. Je to neobjektivní a zavání to nadržováním. Jak se
bude dokládat ten věk? To se bude vyžadovat seznam s daty narození? Jak se bude prokazovat
20% podíl? Říkala již vloni, že směrnice je stažena z nějakého magistrátu nebo velkého města
a použita pro účely města Zákupy. Vše směřuje k tomu, aby ta Kultura Zákupy přestala
fungovat.
Gabriela Štummerová, referentka hospodářsko-správního odboru MěÚ
Není to pravda. Když se podíváte např. na město Nový Bor, Stráž pod Ralskem, Českou Lípu,
tak mají podobné zásady. Všude je nějaká minimální účast žadatele.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Uvedla, že nemluví pouze o účasti, mluví i o ostatních věcech, je to hrůza. Nemůže pro to
zvednout ruku.
Iva Kreisingerová, místostarostka
V bodu 4.3 je uvedeno, podle čeho se bude posuzovat, jsou to pomocné parametry. Nesouhlasí
s tvrzením totalitního režimu. Sestavovali to mladí lidé, nikdo z nich není komunista, pokud
narážíme na toto.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
To s tím nesouvisí.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Bohužel, bylo to tak řečeno. Je mi to líto, ale musím to říct.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se na to, zda když je komunista, tak do toho nemůže mluvit?
Ing. Radek Lípa, starosta
Upozornil, že tak to nepadlo pí místostarostkou, tak to bylo interpretováno.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Reaguje pouze na to, co tu bylo interpretováno. Bude ráda, když na to každý rozumný člověk
bude reagovat. Osobně nerozlišuje, kdo je z jaké politické strany. To opravdu ne, do této
debaty se stáhnout nenechá. Pokud se bude brát prospěšnost, výchovně vzdělávací význam,
žádosti nám chodí. Proto jsou tam rozepsány, aby se konkrétně popsala žádost.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že zastupitelstvo může pověřit zastupitele a on by byl rád, kdyby zastupitelstvo pověřilo
zastupitelku Ing. Jiřinu Fridrichovou vypracováním zásad pro poskytování finančního
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příspěvku na podporu kulturního a společenského života a tyto by se schválily na příštím
zastupitelstvu.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Toto nepřijímá, protože to není její práce.
Ing. Radek Lípa, starosta
Zopakoval, že zastupitelstvo může pověřit zastupitele.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Nebude je dělat. Mohou ji potrestat a sebrat jí 400,- Kč.
Ing. Radek Lípa, starosta
Když se předložené zásady nelíbí, může vypracovat lepší. Dostane důvěru a pověření
zastupitelstva.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Sdělila, že to, co chce, je, aby se z předložených zásad vypustilo 20 % a neobjektivní odstavec
posuzování. Dále vznesla dotaz, zda se toto týká i osadních výborů?
Iva Kreisingerová, místostarostka
Osadní výbory do toho nespadají.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Tedy pokud osadní výbory budou dělat kulturní akci, dostanou 100 %? A už je zde
diskriminace.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Je to vždy na posouzení kulturní komise, následně rady a zastupitelstva.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Uvedla, že toto ve směrnici napsáno není.
Ing. Radek Lípa, starosta
To je podle zákona o obcích. Poskytnutí prostředků města schvaluje rada města,
zastupitelstvo města. To by měla paní zastupitelka vědět.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Uvedla, že to ví.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vznesl dotaz, proč tedy říká, že to tam chybí?
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Protože vznášela dotaz v souvislosti s osadním výborem, když bude provádět kulturní akce.
K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Směrnici č. 8/2012 Zásady poskytování finančního
příspěvku na podporu kulturního a společenského života, zájmové činnosti a cestovního ruchu
pro rok 2013 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 7
proti: 3
zdržel se: 4
nehlasoval: 1
Ing. Fridrichová
RSDr. Moravcová
Ing. Rydygr

Dvořák
Mgr. Kopřiva
Bc. Paták
Mgr. Vinš
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Pan starosta konstatoval, že v tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení. Navrhuje, aby
zastupitelé hlasovali o usnesení, kterým pověří Ing. Jiřinu Fridrichovou vypracováním
směrnice Zásady poskytování finančního příspěvku na podporu kulturního a společenského
života, zájmové činnosti a cestovního ruchu pro rok 2013 a její předložení na příštím
zastupitelstvu.
Mgr. Michal Vinš, zastupitel
Myslí si, že k tomuto nemají zastupitelé mandát. Jestli se toto nevztahuje pouze na uvolněného
zastupitele.
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvádí, že zastupitelstvo se může kdykoli rozhodnout k pověření kteréhokoli zastupitele,
k vytvoření čehokoli.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Vznesla dotaz, zda bude odvolána, pokud to neudělá.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že ji přeci nemohou odvolat. Požádal o hlasování k navrženému usnesení. Dále uvedl,
že směrnici měli zastupitelé u sebe týden a každý mohl přijít se svým vypracovaným návrhem
s konkrétními, jasnými fakty a daty. Nemuseli by se zde nyní dohadovat. Vzhledem k 20.
hodině nechal hlasovat, zda bude jednání zastupitelstva města pokračovat i po 20. hodině.
Dle jednacího řádu hlasováno o pokračování jednání zastupitelstva města po 20. hodině:
Hlasování:
pro: 13
proti: 1
zdržel se: nehlasoval: 1
Ing. Lípa

RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Dává protinávrh, aby pověřili pí inženýrku, aby zpracovala návrh na změnu předložených
zásad...
Ing. Radek Lípa, starosta
.... a projednala ji v kulturní komisi. Sdělil, že než aby se přijímalo další usnesení, chtěl by
tímto poprosit pana předsedu kulturní komise, aby pí inženýrku pozval na jednání kulturní
komise a projednal tyto zásady.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Pokud se kulturní komise přizpůsobí mojí pracovní době.
XXX
usnesení č. 192/2012
II. fáze reformy veřejné správy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Myslí si, že je nejvyšší čas toto udělat nebo bude ze Zákup úplná vesnice. Do České Lípy či
příp. do Mimoně by se občané sice dostali, ale dle jejího názoru by tím město hodně utrpělo.
Ing. Radek Lípa, starosta
Myslí si, že více než město by utrpěli občané, protože si nedovede představit, že by se úředník
v České Lípě věnoval zákupskému občanovi tak osobně, jak se věnují pracovnice zákupského
stavebního úřadu, se znalostí místního prostředí.
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K materiálu neproběhla žádná další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Bc. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje podporu výzvy „Zastavte dokončení II. fáze reformy
veřejné správy“.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 193/2012
Kontrolní výbor
Předkládá Ing. Pavel Řezník, předseda kontrolního výboru
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Ing. Radek Lípa, starosta
Uvedl, že vina zde byla hozena cestou nejmenšího odporu. Nejdříve na minulé vedení a nyní
na následující vedení. Ve zprávě je uvedeno, že se na vše přišlo na přelomu roku 2010 a 2011,
kdy od Centropolu došel návrh na splátkový kalendář na odběry na veřejné osvětlení. Není
tomu tak, na toto se přišlo u nás. Centropol s tím nemá co do činění. Další důležitá zpráva je,
že částka, která je z roku 2009 nebo 2010 je stále dle právního rozboru (Mgr. Krnošová) ještě
vymahatelná. Orientačně má spočítáno, že za rok 2011 je ztráta 31 tis. a za rok 2012 je ztráta
37 tis. (je zde ještě 1.500,- Kč měsíčně) za posílení jističe. Ve zprávě kontrolního výboru mu
chybí návrh řešení – jak z toho ven. S p. Hrubanem se vedlo jednání o možnosti řešení na
částku, kterou si město může nárokovat, kterou je schopno dokladovat. Byl mu dán návrh, že
lze poměrně přesně spočítat, kolik se tam na přímotopech protopilo. Pan Hruban a p.
Mejsnar si jistě nechají udělat ještě svůj posudek. Tím snad dojde k nějakému narovnání tak,
aby byla celá kauza mezi městem a p. Hrubanem jednou provždy vyřízena. Osobně si myslí, že
nejjednodušší řešení je hodit zodpovědnost na starostku nebo na starostu. Kdyby došlo
k rozúčtování energie již dříve na jednotlivé položky, bylo by hned vidět, že někde něco
nesedí, něco chybí a někde něco utíká.
Jeho řešení je, na částku, kterou může město vymáhat, spočítat, kolik by byla spotřeba energie
při tomto přímotopném tarifu, odečíst od toho spotřebu energie, kterou odebírají - infobox a
kamery, a toto naúčtovat p. Hrubanovi.
Jinak si myslí, že je dobře, že zde horolezecká stěna je. Je to další volnočasová aktivita.
Existuje možnost, o které se bude ještě na radě diskutovat, a to, že se vypoví smlouva na
fyzickou osobu (p. Hruban a p. Mejsnar). Pak se to převede na právnickou osobu (p. Hruban)
a nechá se na ni udělat elektroměr.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Zaplať Pán Bůh, že se podporuje podnikání fyzické osoby půl milionem a po občanských
sdruženích chceme 20% podíl na účasti. Zaplať Pán Bůh, že to vezmeme na vědomí a
neuděláme vůbec nic. Zaplať Pán Bůh, že je tam jmenovaný starosta, protože to neznamená,
že on to zavinil, ale že by měl zjistit viníka. Není označeno, kdo zodpovídá za půl milionu. Pan
starosta by měl vědět, kdo z pracovníků podepisoval faktury, měl by vědět, kdo zodpovídá za
to, že se rozúčtuje spotřeba elektrické energie podle smlouvy. Myslí si, že nebylo účelem
kontroly kontrolního výboru, aby zjistil, že za to zodpovídá starosta. Starosta zodpovídá za ten
chod jako takový. Jedná se o škodu přes půl milionu, která vznikla městu. Navrhovala by tedy
podat trestní oznámení na neznámého pachatele. Upozornila, že trestní odpovědnost
pracovníků promlčená není.
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Ing. Radek Lípa, starosta
Věc bude muset řešit policie, protože i když svůj názor řekl, že si myslí, že chyba vznikla při
prvním rozúčtování, nedovolí si ukázat prstem na nějakého pracovníka a říci, ty za to můžeš.
A ty to zaplatíš. Jestli si to někdo dovolí?
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Souhlasí, ale mělo by se přijmout usnesení o pověření starosty na podání trestního oznámení
na neznámého pachatele ve věci vzniklé škody za úhradu elektrické energie od, do, ve výši.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Myslí si, že pachatel je známý. Nepodávala by oznámení na neznámého pachatele. Jiná věc je,
že starosta zde není od toho, aby kontroloval, zda přišla, či nepřišla faktura. Od toho je
servis, který poskytoval městský úřad. Nebude nikoho osočovat, podílelo se na tom více lidí.
Několikrát nařídily s pí místostarostkou kontrolu smluv vedoucí hospodářsko-správního
odboru (pí Částková, Mgr. Borovcová). Nikdy se na nic nepřišlo, vše bylo v pořádku. Za celou
dobu (od roku 2006) nepřišel ekonom, že je v této budově velká spotřeba. (Zaznělo, že ekonom
nemohl přijít, protože spotřeba byla účtována na veřejné osvětlení, nikoli na budovu).
Pohledávku by vymáhala na p. Hrubanovi. Pokud by na to nepřistoupil, řešila by to soudní
cestou. Starosta nese zodpovědnost do určité doby. Jsou zde úředníci, kteří za to mají vysoké
platy a třídy, k tomu aby toto mohli vykonávat. A mohli včas upozornit člověka, že se tam něco
děje.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dodala, že proto je potřeba podat trestní oznámení na neznámého pachatele, protože to tady
jinak nejde.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Domnívá se, že toto je snad ještě předčasné.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Není, protože škoda již vznikla. Uvítala by, aby každý zastupitel k tomu řekl svůj názor. I jestli
ho nemá, ať to řekne.
Ing. Radek Lípa, starosta
Spočítal, že přibližně přes 200 tis. by měl p. Hruban městu zaplatit. Částky jsou orientační,
počítal to nyní bez kalkulačky.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Vychází z toho, že se pronajímatel zavázal provádět vyúčtování. Poprvé to bylo tady až teď,
když se na tu chybu přišlo. Pan starosta přišel na chybu, provedlo se vyúčtování a od té doby,
kdy se to vyúčtování provedlo, si Mgr. Hajdů nasčítal částky. Problematické bude jiné
zařízení – infobox, neví zda el. energii tam neodebírala i pošta. Tuto částku, tu spotřebu bude
těžké prokazovat.
Ing. Radek Lípa, starosta
Myslí si, že fyzicky vyúčtovat tu spotřebu bude možné. Dle paní Mgr. Krnošové si můžeme
nárokovat vše, co není promlčené. To znamená, že promlčené jsou ty první tři roky. Jinak
můžeme žádat vše, byť nebylo provedeno vyúčtování rok nazpět.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Myslí si, že přesto se musí řešit i ty tři první roky. Žádá zastupitele o jejich názor. Ano,
necháme to plavat, nebo za tím půjdeme a podáme trestní oznámení. To stačí.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
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Navrhuje řešení, resp. dohody s nájemcem. První dohoda je, že za celou dobu, kdy využíval to
zařízení, zaplatí takovou částku, jako kdyby byl využíván optimální tarif. Druhý návrh je, aby
od toho data, kdy na to podle té smlouvy máme nárok (7. 4. 2010), zaplatí veškerou spotřebu
v tom nastaveném tarifu, který tam je s tím, že se to poníží o odběr infoboxu, kamer atd.
Samozřejmě je nutná dohoda. Soudně by to bylo velmi složité. Problém bude i to, že
nedostával vyúčtování, kdy tedy nebyla naplněna smlouva. Myslí si, že tedy nějaký kompromis
zde bude nutný.
Ing. Radek Lípa, starosta
Starosta se pokusí zpracovat částku, kterou lze vymáhat, resp. materiál, který zašle emailem.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Navrhuje přijetí usnesení, ve kterém zastupitelstvo města uloží starostovi jednat s p.
Hrubanem.
Zastupitelstvo města Zákupy ukládá starostovi jednat s p. Otou Hrubanem a Mgr. Petrou
Krnošovou o úhradě vymahatelné částky, předložit zastupitelstvu města v průběhu ledna
výsledek jednání a navrhnout další postup.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Informoval zastupitele o tom, že do konce roku by mělo být prodáno celkem 6 zahrádek.
XXX
Ing. Radek Lípa – uzavřel jednání zastupitelstva města ve 20:38 hodin.
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 12. 12. 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 zapsaly:
Romana Gabrielová
pracovnice hospodářsko-správního odboru
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 20. prosince 2012
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Ing. Radek Lípa
Správnost zápisu ověřily:
Ing. Jiřina Fridrichová
zastupitelka

Miloslava Hudaková
zastupitelka
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