M STO ZÁKUPY

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání zastupitelstva m sta Zákupy,
které se konalo dne 10. listopadu 2010 v kulturním dom v Zákupech
( . usnesení 1/10 – 12/10)

___________________________________________________________________________
XXX
Dosavadní starostka m sta pí Miloslava Hudaková zahájila ustavující zasedání zastupitelstva
m sta Zákupy (ZM) v 18:00 hod. P ivítala p ítomné leny zastupitelstva m sta, ob any a
hosty. Sd lila, že zastupitelstvo bylo ádn svoláno podle § 91 a § 93 zákona . 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis .
Zápis z minulého zasedání ZM byl vyv šen na ú ední desce a na ú ad byl k dispozici u
tajemnice m stského ú adu a nyní je k nahlédnutí p i jednání ZM. Nebyly k n mu vzneseny
žádné p ipomínky.
Upozornila, že ze zasedání ZM je po izován zvukový záznam.
Vážení zastupitelé, obdrželi jste spole n s pozvánkou platný jednací ád, schválený ZM dne
20. 2. 2008 pod . usn. 57/08. Na upozorn ní pí tajemnice si prosím pouze opravte v lánku
VII. pod názvem Ú ast na jednání ZM v odst. 4 v první v t nov písmena, a to místo p), q)
nov na písmena m), n) a písm. f) nov na písmeno e). Zárove nahra te slova „vedoucí
zam stnanec m stského ú adu“ slovy „vedoucí ú edník územního samosprávného celku“.
Jedná se pouze o up esn ní v souvislosti s novelami zákona . 159/2006 Sb. o st etu zájm , ve
zn ní pozd jších p edpis . Ostatní text z stává beze zm ny. Doporu uji proto, abychom se
jednacím ádem ídili i p i dnešním jednání.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Dále upozorn ní pro ty, co cht jí diskutovat: Podle stávajícího jednacího ádu ZM má ob an
obce starší 18 let a také ob an vlastnící ve m st Zákupy nemovitost právo vyjad ovat na
zasedání ZM svá stanoviska k projednávaným v cem p ed diskuzí k danému bodu programu.
Diskutující m že hovo it v téže v ci pouze dvakrát a doba diskusního p ísp vku je omezena na
t i minuty.
Dle prezen ní listiny (viz p íloha . 1 zápisu) konstatuji, že z celkového po tu 15 len ZM je
p ítomno 15 len . ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Po et p ítomných len zastupitelstva m sta: 15
Zastupitelstvo m sta Zákupy je schopno se usnášet.
XXX
Pr b h a výsledek hlasování, p ijatá usnesení:
P edstavení len zastupitelstva m sta
pí Miloslava Hudaková, dosavadní starostka
P edávám slovo tajemnici m stského ú adu Ing. Zuzan
s výsledky voleb.

Šostkové, aby nás seznámila
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Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s výsledky voleb do
zastupitelstva m sta Zákupy a s jednotlivými zastupiteli tak, jak byli zvoleni za volební strany
dle po tu získaných hlas ve volbách.
Zárove prosím zastupitele, aby se p edstavili:
KS M získala 3.453 hlasy – zvoleni byli:
Miloslava HUDAKOVÁ, Pavel PATÁK, Helena SLAVÍKOVÁ, Jan DVO ÁK
Nezávislé moderní Zákupy získaly 3.190 hlas – zvoleni byli:
Ing. Radek LÍPA, Bc. Petr KREISINGER, Iva KREISINGEROVÁ, Bc. Michal VINŠ
„NÁJEMNÍCI OBECNÍCH BYT “ získali 2.009 hlas – zvoleni byli:
Bc. Jaroslav HAJD , Ing. Pavel EZNÍK
SSD získala 1.604 hlasy – zvoleni byli:
RSDr. Sylva MORAVCOVÁ, Boris ORNST
„ZÁKUPY V EVROP “ získaly 1.524 hlasy – zvolen byl:
Ing. Zden k RYDYGR
Zm na pro Zákupsko získala 1.481 hlas – zvolena byla:
Ing. Ji ina FRIDRICHOVÁ
ODS získala 1.438 hlas – zvolen byl:
Mgr. estmír KOP IVA
D kuji zastupitel m a ješt konstatuji, že v souladu s § 53 zákona . 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o zm n n kterých zákon , ve zn ní pozd jších p edpis , jsem za
registra ní ú ad p edala len m zastupitelstva m sta osv d ení o zvolení, a to v zákonem
stanovené lh t dne 20. 10. 2010.
D kuji za pozornost a p edávám slovo zp t paní starostce.
XXX
usnesení . 1/2010
Složení slibu len zastupitelstva m sta
pí Miloslava Hudaková, dosavadní starostka
P ed schválením vlastního programu zasedání je nutné, aby všichni zvolení lenové ZM složili
zákonem p edepsaný slib, nebo odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou,
znamená zánik jejich mandátu ve smyslu ustanovení § 55 odstavec 2 písmeno a) zákona .
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o zm n n kterých zákon , ve zn ní
pozd jších p edpis .
Podle § 69 odstavec 2 a 3 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní
pozd jších p edpis , skládá len ZM slib p ed zastupitelstvem obce pronesením slova
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„slibuji“ a potvrdí složení slibu svým podpisem. Slib bude skládán tak, že jej nejd íve p e tu
a pak budu jednotlivé leny vyzývat, aby povstali, pronesli slovo „slibuji“, p istoupili
k podpisovému archu u pí tajemnice a potvrdili toto svým podpisem na p ipraveném tiskopisu
(viz p íloha . 2 zápisu). Dovolte mi, abych vás seznámila se zn ním slibu.
„Slibuji v rnost eské republice. Slibuji na svou est a sv domí, že svoji funkci budu
vykonávat sv domit , v zájmu m sta a jeho ob an a ídit se Ústavou a zákony eské
republiky“.
Nyní p istoupíme podle abecedy ke stvrzení slibu podpisem. Žádám pí tajemnici, aby
asistovala p i tomto aktu.
Tajemnice m stského ú adu Ing. Zuzana Šostková jednotliv vyzvala zastupitele ke složení
slibu a podpisu.
Jan DVO ÁK – „Slibuji.“
Ing. Ji ina FRIDRICHOVÁ – „Slibuji.“
Bc. Jaroslav HAJD – „Slibuji.“
Miloslava HUDAKOVÁ – „Slibuji.“
Mgr. estmír KOP IVA – „Slibuji.“
Bc. Petr KREISINGER – „Slibuji.“
Iva KRESINGEROVÁ – „Slibuji.“
Ing. Radek LÍPA – „Slibuji.“
RSDr. Sylva MORAVCOVÁ – „Slibuji.“
Boris ORNST – „Slibuji.“
Pavel PATÁK – „Slibuji.“
Ing. Zden k RYDYGR – „Slibuji.“
Ing. Pavel EZNÍK – „Slibuji.“
Helena SLAVÍKOVÁ – „Slibuji.“
Bc. Michal VINŠ – „Slibuji.“
pí Miloslava Hudaková, dosavadní starostka
Konstatuji, že všichni p ítomní lenové ZM složili slib. Dávám hlasovat o tomto usnesení.
Zastupitelstvo m sta Zákupy bere na v domí, že všech 15 len zastupitelstva m sta Zákupy
složilo v souladu s § 69 odst. 2 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní
pozd jších p edpis , zákonem p edepsaný slib.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
Schválení programu
pí Miloslava Hudaková, dosavadní starostka
Všichni zastupitelé obdrželi v p edstihu program jednání ZM, který zní:
Program jednání zastupitelstva m sta
1. Zahájení
2. P edstavení len zastupitelstva m sta
3. Složení slibu len zastupitelstva m sta
4. Schválení programu
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5. Ur ení ov ovatel zápisu a zapisovatele
6. Ur ení návrhové a volební komise
7. Stanovení po tu místostarost
8. Ur ení funkcí, pro které budou lenové zastupitelstva m sta uvoln ni
9. Stanovení po tu len rady m sta
10. Schválení volebního ádu
11. Volba starosty
12. Volba místostarosty
13. Volba len rady m sta
14. Stanovení kompetencí starosty a místostarosty – bod vypušt n
15. Z ízení výbor a stanovení po tu jejich len
16. Volba p edsed výbor
17. Stanovení výše odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva m sta
18. Diskuze
19. Záv r
Vyzývám vás, abyste se k takto navrženému programu vyjád ili.
p. Ing. Zden k Rydygr, len zastupitelstva m sta
Požádal o vypušt ní bodu 14 a za azení tohoto bodu p ípadn na další zastupitelstvo.
pí Miloslava Hudaková, dosavadní starostka
Hlasujeme nejd íve o protinávrhu p. Ing. Zde ka Rydygra.
Hlasování:
pro: 13
proti: 2
zdržel se: nehlasoval: pí Miloslava Hudaková, dosavadní starostka
Hlasujeme o upraveném programu s vypušt ným bodem 14.
Program jednání zastupitelstva m sta
1. Zahájení
2. P edstavení len zastupitelstva m sta
3. Složení slibu len zastupitelstva m sta
4. Schválení programu
5. Ur ení ov ovatel zápisu a zapisovatele
6. Ur ení návrhové a volební komise
7. Stanovení po tu místostarost
8. Ur ení funkcí, pro které budou lenové zastupitelstva m sta uvoln ni
9. Stanovení po tu len rady m sta
10. Schválení volebního ádu
11. Volba starosty
12. Volba místostarosty
13. Volba len rady m sta
14. Z ízení výbor a stanovení po tu jejich len
15. Volba p edsed výbor
16. Stanovení výše odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva m sta
17. Diskuze
18. Záv r
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: Zastupitelstvo m sta p edložený upravený program schválilo.

nehlasoval: -

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva m sta Zákupy konaného dne 10. 11. 2010
4/15

XXX
pí Miloslava Hudaková, dosavadní starostka
P istoupíme k ur ení ov ovatel zápisu a ur ení zapisovatele. Navrhuji ov ovateli zápisu
Bc. Petra Kreisingera a p. Borise Ornsta a zapisovatelkou tajemnici M Ú Ing. Zuzanu
Šostkovou.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Ur ení ov ovatelé zápisu a zapisovatelka: Bc. Petr Kreisinger, p. Boris Ornst
Ing. Zuzana Šostková
pí Miloslava Hudaková, dosavadní starostka
Dále navrhuji leny návrhové a zárove volební komise takto: p edsedkyn RSDr. Sylva
Moravcová, Mgr. estmír Kop iva, pí Helena Slavíková
Hlasování:

pro: 15

proti: -

zdržel se: -

nehlasoval: -

Ur ení lenové návrhové a volební komise: p edsedkyn RSDr. Sylva Moravcová,
Mgr. estmír Kop iva, pí Helena Slavíková
pí Miloslava Hudaková, dosavadní starostka
Nyní p edávám slovo p edsedkyni návrhové a volební komise pí RSDr. Sylv Moravcové.
XXX
usnesení . 2/2010
Stanovení po tu místostarost
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Dávám návrh, aby ve volebním období 2010-2014 m lo m sto Zákupy jednoho místostarostu.
Má n kdo jiný návrh? Není tomu tak. P e tu návrh usnesení a budeme hlasovat.
Zastupitelstvo m sta Zákupy schvaluje pro volební období 2010-2014 v souladu s § 104 odst.
1 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , jednoho
místostarostu.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení . 3/2010
Ur ení funkcí, pro které budou lenové zastupitelstva m sta uvoln ni
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Dávám návrh, aby ve volebním období 2010-2014 m lo m sto pro výkon funkce dlouhodob
uvoln ného starostu a místostarostu. Má n kdo jiný návrh?
Ing. Ji ina Fridrichová, lenka zastupitelstva m sta
Navrhuji neuvoln ného místostarostu a uvoln ného starostu.
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Hlasujeme nejd íve o tomto protinávrhu. P e tu návrh usnesení a budeme hlasovat.
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Zastupitelstvo m sta Zákupy ur uje pro volební období 2010-2014 v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis ,
funkci starosty, který bude dlouhodob uvoln n pro výkon funkce a funkci místostarosty jako
neuvoln ného lena zastupitelstva m sta.
Hlasování:
pro: 1
proti: 14
zdržel se: nehlasoval: Protinávrh nebyl schválen. Hlasujeme o p vodním návrhu. P e tu návrh usnesení a budeme
hlasovat.
Zastupitelstvo m sta Zákupy stanovuje pro volební období 2010-2014 v souladu s § 84 odst.
2 písm. k) a m) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších
p edpis , dva leny zastupitelstva m sta, kte í budou dlouhodob uvoln ni pro výkon funkce
starosty a místostarosty.
Hlasování:
pro: 14
proti: 1
zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení . 4/2010
Stanovení po tu len rady m sta
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Ustanovení § 99 odst. 3 zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších
p edpis , íká, že radu obce tvo í starosta, místostarosta a další lenové rady volení z ad
len zastupitelstva obce. Po et len rady obce je lichý a iní nejmén 5 a nejvýše 11 len ,
p i emž nesmí p esahovat jednu t etinu po tu len zastupitelstva obce.
Dávám návrh, aby ve volebním období 2010-2014 byla rada m sta p ti lenná. Má n kdo jiný
návrh? Není tomu tak. Pokud není žádný protinávrh p e tu návrh usnesení a budeme
hlasovat.
Zastupitelstvo m sta Zákupy stanovuje pro volební období 2010-2014 v souladu s § 84 odst.
2 písm. m) zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis ,
radu m sta v po tu 5 len .
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení . 5/2010
Schválení volebního ádu
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Všichni zastupitelé obdrželi spolu s pozvánkou volební ád pro volbu starosty, místostarosty a
len rady m sta Zákupy. Má n kdo jiný návrh? Není tomu tak. Pokud není žádný protinávrh
p e tu návrh usnesení a budeme hlasovat.
Zastupitelstvo m sta Zákupy schvaluje volební ád pro volbu starosty, místostarosty a len
rady m sta Zákupy.
Hlasování:
pro: 6
proti: 8
zdržel se: 1
nehlasoval: Zastupitelstvo m sta Zákupy neschvaluje volební ád pro volbu starosty, místostarosty a
len rady m sta Zákupy.
XXX
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usnesení . 6/2010
Stanovení zp sobu volby starosty, místostarosty a len rady m sta
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Vzhledem k neschválení volebního ádu žádám zastupitele o návrhy na stanovení zp sobu
volby starosty, místostarosty a len rady m sta.
Ing. Zden k Rydygr, len zastupitelstva m sta
Navrhuji ve ejné hlasování p i volb starosty, místostarosty a len rady m sta.
RSDr. Sylva Moravcová, dosavadní místostarostka
Navrhuji tajné hlasování p i volb starosty, místostarosty a len rady m sta.
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Hlasujeme nejd íve o tomto protinávrhu. P e tu návrh usnesení a budeme hlasovat.
Zastupitelstvo m sta Zákupy schvaluje tajné hlasování p i volb starosty, místostarosty a
len rady m sta Zákupy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 9
zdržel se: 1
nehlasoval: RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Protinávrh nebyl schválen. Hlasujeme o p vodním návrhu. P e tu návrh usnesení a budeme
hlasovat.
Zastupitelstvo m sta Zákupy schvaluje ve ejné hlasování p i volb starosty, místostarosty a
len rady m sta Zákupy.
Hlasování:
pro: 9
proti: 5
zdržel se: 1
nehlasoval: XXX
usnesení . 7/2010
Volba starosty
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Postup volby starosty bude probíhat ve ejným hlasováním.
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu m sta, aby navrhly své kandidáty na
funkci starosty.
p. Bc. Petr Kreisinger, len zastupitelstva m sta
Nezávislé moderní Zákupy navrhují na funkci starosty Ing. Radka Lípu.
p. Jan Dvo ák, len zastupitelstva m sta
KS M navrhuje na funkci starosty pí Miloslavu Hudakovou.
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Vyzývám navržené kandidáty na funkci starosty, aby se vyslovili, zda se svou kandidaturou
souhlasí.
Ing. Radek Lípa, len zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
pí Miloslava Hudaková, dosavadní starostka
Kandidaturu p ijímám.
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Žádám volební komisi, aby zapsala navržené kandidáty, kte í vyslovili se svou kandidaturou
souhlas, do „SEZNAMU KANDIDÁT “(viz p íloha . 3 Zápisu z ustavujícího zasedání
zastupitelstva m sta Zákupy dne 10. 11. 2010).
Hlasujeme o posledním p edloženém návrhu, tedy aby se starostou m sta stala Miloslava
Hudaková.
Hlasování:
pro: 5
proti: 9
zdržel se: 1
nehlasoval:-
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Hlasujeme o prvním p edloženém návrhu, tedy aby se starostou m sta stal Ing. Radek Lípa.
Hlasování:
pro: 10
proti: 4
zdržel se: 1
nehlasoval: Zastupitelstvo m sta Zákupy zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona . 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , starostou m sta Zákupy p. Ing.
Radka Lípu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pod koval p ítomným za d v ru a pokra oval v programu jednání.
XXX
usnesení . 8/2010
Volba místostarosty
Ing. Radek Lípa, starosta
Postup volby místostarosty bude probíhat obdobn jako volba starosty.
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu m sta, aby navrhly své kandidáty na
funkci místostarosty.
p. Jan Dvo ák, len zastupitelstva m sta
KS M navrhuje na funkci místostarosty pí Miloslavu Hudakovou.
Bc. Petr Kreisinger, len zastupitelstva m sta
Nezávislé moderní Zákupy navrhují na funkci místostarosty sl. Ivu Kreisingerovou.
p. Boris Ornst, len zastupitelstva m sta
SSD navrhuje na funkci místostarosty pí RSDr. Sylvu Moravcovou.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám navržené kandidáty na funkci místostarosty, aby se vyslovili, zda se svou
kandidaturou souhlasí.
pí Miloslava Hudaková, lenka zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
sl. Iva Kresingerová, lenka zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
RSDr. Sylva Moravcová, lenka zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Žádám volební komisi, aby zapsala navržené kandidáty, kte í vyslovili se svou kandidaturou
souhlas, do „SEZNAMU KANDIDÁT “ (viz p íloha . 4 Zápisu z ustavujícího zasedání
zastupitelstva m sta Zákupy dne 10. 11. 2010).
Budeme hlasovat o posledním p edloženém návrhu, tedy aby se místostarostkou m sta stala pí
RSDr. Sylva Moravcová.
Hlasování:
pro: 3
proti: 10
zdržel se: 2
nehlasoval: Budeme hlasovat o druhém p edloženém návrhu, tedy aby se místostarostkou m sta stala sl.
Iva Kreisingerová..
Hlasování:
pro: 9
proti: 5
zdržel se: 1
nehlasoval: Ing. Radek Lípa, starosta
P edávám slovo návrhové a volební komisi.
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
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Zastupitelstvo m sta Zákupy zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona . 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , místostarostkou m sta Zákupy sl.
Ivu Kreisingerovou.
XXX
usnesení . 9/2010
Volba len rady m sta
Ing. Radek Lípa, starosta
Postup volby zbývajících t í len rady m sta bude probíhat jednotliv a obdobn jako volba
starosty.
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu m sta, aby navrhly své kandidáty na
funkci lena rady m sta.
Bc. Petr Kreisinger, len zastupitelstva m sta
Nezávislé moderní Zákupy navrhují na funkci lena rady m sta Bc. Jaroslava Hajd .
RSDr. Sylva Moravcová, lenka zastupitelstva m sta
SSD navrhuje na funkci lena rady m sta p. Borise Ornsta.
p. Jan Dvo ák, len zastupitelstva m sta
KS M navrhuje na funkci lena rady m sta p. Pavla Patáka.
Bc. Jaroslav Hajd , len zastupitelstva m sta
„NÁJEMNÍCI OBECNÍCH BYT “ navrhují na funkci lena rady m sta Ing. Zde ka
Rydygra.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám navržené kandidáty, aby se vyslovili, zda se svou kandidaturou souhlasí.
Bc. Jaroslav Hajd , len zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
p. Boris Ornst, len zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
p. Pavel Paták, len zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
Ing. Zden k Rydygr, len zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Žádám volební komisi, aby zapsala navržené kandidáty, kte í vyslovili se svou kandidaturou
souhlas, do „SEZNAMU KANDIDÁT “ (viz p íloha . 5 Zápisu z ustavujícího zasedání
zastupitelstva m sta Zákupy dne 10. 11. 2010).
Budeme hlasovat o posledním p edloženém návrhu, tedy aby se lenem rady m sta stal p. Ing.
Zden k Rydygr.
Hlasování:
pro: 10
proti: 5
zdržel se: nehlasoval: Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu m sta, aby navrhly své kandidáty na
funkci dalšího lena rady m sta.
p. Jan Dvo ák, len zastupitelstva m sta
KS M navrhuje na funkci lena rady m sta p. Pavla Patáka.
Bc. Petr Kreisinger, len zastupitelstva m sta
Nezávislé moderní Zákupy navrhují na funkci lena rady m sta Bc. Jaroslava Hajd .
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Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám navržené kandidáty, aby se vyslovili, zda se svou kandidaturou souhlasí.
p. Pavel Paták, len zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
Bc. Jaroslav Hajd , len zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Žádám volební komisi, aby zapsala navržené kandidáty, kte í vyslovili se svou kandidaturou
souhlas, do „SEZNAMU KANDIDÁT “ (viz p íloha . 6 Zápisu z ustavujícího zasedání
zastupitelstva m sta Zákupy dne 10. 11. 2010).
Budeme hlasovat o posledním p edloženém návrhu, tedy aby se lenem rady m sta stal p. Bc.
Jaroslav Hajd .
Hlasování:
pro: 9
proti: 5
zdržel se: 1
nehlasoval: Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu m sta, aby navrhly své kandidáty na
funkci dalšího lena rady m sta.
p. Jan Dvo ák, len zastupitelstva m sta
KS M navrhuje na funkci lena rady m sta p. Pavla Patáka.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám navržené kandidáty, aby se vyslovili, zda se svou kandidaturou souhlasí.
p. Pavel Paták, len zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Žádám volební komisi, aby zapsala navržené kandidáty, kte í vyslovili se svou kandidaturou
souhlas, do „SEZNAMU KANDIDÁT “ (viz p íloha . 7 Zápisu z ustavujícího zasedání
zastupitelstva m sta Zákupy dne 10. 11. 2010).
Budeme hlasovat o posledním p edloženém návrhu, tedy aby se lenem rady m sta stal p.
Pavel Paták.
Hlasování:
pro: 13
proti: 1
zdržel se: 1
nehlasoval: Ing. Radek Lípa, starosta
P edávám slovo návrhové a volební komisi.
RSDr. Sylva Moravcová, p edsedkyn návrhové a volební komise
Zastupitelstvo m sta Zákupy zvolilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona . 128/2000
Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , leny rady m sta Zákupy p. Ing.
Zde ka Rydygra, p. Bc. Jaroslava Hajd a p. Pavla Patáka.
XXX
usnesení . 10/2010
Z ízení výbor a stanovení po tu jejich len
Ing. Radek Lípa, starosta
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V souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 zákona . 128/2000 Sb. o obcích (obecní z ízení), ve
zn ní pozd jších p edpis , zastupitelstvo m sta vždy z izuje finan ní výbor a kontrolní výbor
jako svoje iniciativní a kontrolní orgány. Zde navrhuji, aby celkový po et jejich len byl p t.
Dále navrhuji z ídit osadní výbor Kamenice a místní výbor Nové Zákupy, kde navrhuji, aby
tyto výbory byly sedmi lenné.
Má n kdo jiný návrh? Není tomu tak. P edávám slovo návrhové komisi.
RSDr. Sylva Moravcová p e etla návrh usnesení.
Zastupitelstvo m sta Zákupy z izuje v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona . 128/2000 Sb.
o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , výbory zastupitelstva m sta Zákupy a
stanovuje po et jejich len takto:
finan ní výbor – 5 len
kontrolní výbor – 5 len
osadní výbor Kamenice – 7 len
místní výbor Nové Zákupy – 7 len .
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení . 11/2010
Volba p edsed výbor
Bod A)
Volba p edsedy finan ního výboru
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu m sta, aby navrhly své kandidáty na
funkci p edsedy finan ního výboru. Upozor uji, že p edseda finan ního výboru musí být
lenem zastupitelstva m sta.
Bc Michal Vinš, len zastupitelstva m sta
Nezávislé moderní Zákupy navrhují na funkci p edsedy finan ního výboru p. Bc. Petra
Kreisingera.
p. Jan Dvo ák, len zastupitelstva m sta
KS M navrhuje na funkci p edsedy finan ního výboru pí RSDr. Sylvu Moravcovou.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám navržené kandidáty, aby se vyslovili, zda se svou kandidaturou souhlasí.
Bc. Petr Kreisinger, len zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
RSDr. Sylvu Moravcovou, lenka zastupitelstva m sta
Kandidaturu nep ijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Budeme hlasovat o p edloženém návrhu. P edávám slovo návrhové komisi.
RSDr. Sylva Moravcová p e etla návrh usnesení.
Zastupitelstvo m sta Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona . 128/2000 Sb. o
obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , p edsedou finan ního výboru p. Bc.
Petra Kreisingera.
Hlasování:
pro: 9
proti: 3
zdržel se: 3
nehlasoval: -
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Bod B)
Volba p edsedy kontrolního výboru
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu m sta, aby navrhly své kandidáty na
funkci p edsedy kontrolního výboru. Upozor uji, že p edseda kontrolního výboru musí být
lenem zastupitelstva m sta.
p. Jan Dvo ák, len zastupitelstva m sta
KS M navrhuje na funkci p edsedy kontrolního výboru pí Miloslavu Hudakovou.
Bc. Jaroslav Hajd , len zastupitelstva m sta
„NÁJEMNÍCI OBECNÍCH BYT “ navrhují na funkci p edsedy kontrolního výboru p. Ing.
Pavla ezníka.
Bc. Michal Vinš, len zastupitelstva m sta
SSD navrhuje na funkci p edsedy kontrolního výboru pí RSDr. Sylvu Moravcovou.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám navržené kandidáty, aby se vyslovili, zda se svou kandidaturou souhlasí.
pí Miloslava Hudaková, lenka zastupitelstva m sta
Kandidaturu nep ijímám.
Ing. Pavel ezník, len zastupitelstva m sta
Kandidaturu p ijímám.
RSDr. Sylva Moravcová, lenka zastupitelstva m sta
Kandidaturu nep ijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Budeme hlasovat o posledním p edloženém návrhu. P edávám slovo návrhové komisi.
RSDr. Sylva Moravcová p e etla návrh usnesení.
Zastupitelstvo m sta Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona . 128/2000 Sb. o
obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis p edsedou kontrolního výboru p. Ing.
Pavla ezníka.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Bod C)
Volba p edsedy osadního výboru Kamenice
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu m sta, aby navrhly své kandidáty na
funkci p edsedy osadního výboru Kamenice. Upozor uji, že p edseda osadního výboru
nemusí být lenem zastupitelstva m sta, ale musí mít v dané lokalit trvalý pobyt.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezávislé moderní Zákupy navrhují na funkci p edsedy osadního výboru Kamenice p. Bc.
Radka Hlavni ku.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám navrženého kandidáta, aby se vyslovil, zda se svou kandidaturou souhlasí.
Bc. Radek Hlavni ka, ob an
Kandidaturu p ijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Budeme hlasovat o p edloženém návrhu. P edávám slovo návrhové komisi.
RSDr. Sylva Moravcová p e etla návrh usnesení.
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Zastupitelstvo m sta Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona . 128/2000 Sb. o
obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , p edsedou osadního výboru Kamenice
p. Bc. Radka Hlavni ku.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Bod D)
Volba p edsedy místního výboru Nové Zákupy
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu m sta, aby navrhly své kandidáty na
funkci p edsedy místního výboru Nové Zákupy. Upozor uji, že p edseda místního výboru
nemusí být lenem zastupitelstva m sta, ale musí mít v dané lokalit trvalý pobyt.
RSDr. Sylva Moravcová, len zastupitelstva m sta
SSD navrhuje na funkci p edsedy místního výboru Nové Zákupy p. Petra Starého.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám navrženého kandidáta, aby se vyslovil, zda se svou kandidaturou souhlasí.
p. Petr Starý, ob an
Kandidaturu p ijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Budeme hlasovat o p edloženém návrhu. P edávám slovo návrhové komisi.
RSDr. Sylva Moravcová p e etla návrh usnesení.
Zastupitelstvo m sta Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona . 128/2000 Sb. o
obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , p edsedou místního výboru Nové
Zákupy p. Petra Starého.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Bod E)
Plán innosti výbor na rok 2011
Ing. Radek Lípa, starosta
Zvolili jsme p edsedy výbor , doporu uji proto zastupitelstvu m sta uložit p edsed m výbor ,
aby p edložili na další jednání zastupitelstva m sta plán innosti svých výbor na rok 2011.
Má n kdo jiný návrh? Není tomu tak. P edávám slovo návrhové komisi.
RSDr. Sylva Moravcová p e etla návrh usnesení.
Zastupitelstvo m sta Zákupy ukládá p edsed m výbor p edložit na další jednání
zastupitelstva m sta plán innosti výbor na rok 2011.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
usnesení . 12/2010
Stanovení výše odm ny neuvoln ným len m zastupitelstva m sta
Ing. Radek Lípa, starosta
Zastupitelstvu m sta je dle zákona o obcích vyhrazeno stanovit výši odm n neuvoln ným
len m zastupitelstva obce. Navrhuji stanovit výši odm n ve stejné výši, jaká je dosud
p iznána neuvoln ným len m zastupitelstva m sta. Má n kdo jiný návrh? Není tomu tak.
P edávám slovo návrhové komisi.
RSDr. Sylva Moravcová p e etla návrh usnesení.
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Zastupitelstva m sta Zákupy stanovuje od 1. 11. 2010 v souladu s § 84 odst. 2 písm. n)
zákona . 128/2000 Sb., o obcích (obecní z ízení), ve zn ní pozd jších p edpis , a na ízením
vlády . 20/2009 Sb., kterým se m ní na ízení vlády . 37/2003 Sb., o odm nách za výkon
funkce len m zastupitelstev, ve zn ní pozd jších p edpis , výši m sí ní odm ny za výkon
funkce takto:
len rady m sta ……………………………….…………... 1.480,- K ,
p edseda výboru nebo komise …….……….………………1.300,- K ,
len zastupitelstva m sta ……..……………………….……. 540,- K .
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
Ing. Radek Lípa, starosta
Vy erpali jsme dnešní program jednání zastupitelstva m sta Zákupy. Rád bych vám
pod koval, vážení kolegové, kolegyn a ob ané za d v ru, kterou jste v nás vložili. P ijímáme
ji s pokorou a odpov dností. Rád bych také z tohoto místa pod koval minulému zastupitelstvu
a rad m sta za dob e odvedenou práci. Ješt jednou d kuji dosavadnímu vedení m sta
Zákupy, tedy paní Sylv Moravcové dosavadní místostarostce a zvlášt pak paní Miloslav
Hudakové dosavadní starostce, myslím si, že je za ní dost práce, za kterou se m že ohlédnout
a nemusí se za ni styd t. D kuji.
Budu pokra ovat v krátkém proslovu. Naše m sto eká velmi složitý rok. Finan ní
prost edky, které by m ly p itéct do m stské pokladny, budou zna n omezené. Naším
prvo adým úkolem všech zastupitel a hlavn finan ního výboru bude vytvo it takový
rozpo et, který udrží základní chod m sta a je možné, že objem prost edk , které m sto bude
erpat, bude opravdu omezený. Budeme proto z ejm muset omezit velké investi ní akce
dotované z ásti finan ní spoluú astí m sta, bude záležet pak na nás všech, hlavn pak na
nov zvoleném vedení m sta Zákupy, aby dokázalo do dalších let rozvoj m sta nezabrzdit, ba
naopak ho posunout vp ed. Je zapot ebí zvýšit informovanost vás ob an m sta Zákupy a tím
u vás probudit v tší zájem o d ní ve m st . P ál bych si, aby další jednání zastupitelstva byla
navšt vována alespo z 30 % tak, jako je toto. Tím vyjád íte svoji touhu o poznání, co se d je
nového ve m st Zákupy. Zastupitel m i vedení m sta se bude lépe pracovat, protože víme,
že pracujeme pro vás a že vás d ní ve m st zajímá. Taková práce pak lov ka baví a
utvrzuje, že ji d lá dob e. Je spousta prostoru pro rozvoj m sta Zákupy a tím i spokojenosti
vás ob an Zákup neboli Zákupák . Ješt jednou d kuji.
pí Miloslava Hudaková, lenka zastupitelstva m sta
Pod kovala všem voli m, kte í jí vyjád ili podporu a dali hlas ve volbách. Sd lila, že
necht la kandidovat, zkusila to a je spokojena. Uvedla, že vše p edává v po ádku a bez
problém a dluh . Pod kovala všem a sd lila, že bude nadále pracovat s d chodci.
RSDr. Sylva Moravcová, lenka zastupitelstva m sta
Poprosila, aby se hlavn v první ad nové zastupitelstvo zabývalo rozpo tem, který je
opravdu d ležitý pro chod m sta. Aby v po ádku fungovaly ob p ísp vkové organizace.
Pod kovala všem ob an m za spolupráci a podporu.
XXX
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Ing. Radek Lípa, starosta – Uzav el jednání zastupitelstva m sta v 19:13 hod.
XXX
Zápis je psán stru nou formou, jednání zastupitelstva m sta je nahráno na diktafon.
P ílohou zápisu je usnesení zastupitelstva m sta Zákupy ze dne 10. 11. 2010.
Ov ení zápisu z jednání zastupitelstva m sta podpisy ov ovatel a starostou m sta je pouze
u zápisu, který je ur en k archivaci a uložen u tajemnice m stského ú adu.
Zápis zapsala:
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice M Ú
V Zákupech dne 10. listopadu 2010

Ing. Radek Lípa
starosta

Správnost zápisu ov ili:
Bc. Petr Kreisinger
zastupitel

Boris Ornst
zastupitel
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