MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 5. listopadu 2014 ve školní jídelně ZŠ a MŠ v Zákupech
(č. usnesení 1/2014/ZM – 14/2014/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Dosavadní starosta města Ing. Radek Lípa (dále jako „předsedající“) zahájil ustavující
zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 17:07 hod. Přivítal přítomné členy
zastupitelstva města, občany a hosty. Sdělil, že zastupitelstvo bylo řádně svoláno tak, aby se
v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na neplatnost
voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace
o místě, době a navrženém programu ustavujícího zasedání byla na úřední desce Městského
úřadu Zákupy zveřejněna v souladu se zákonem (§ 93 odst. 1 zákona o obcích) po dobu
nejméně 7 dní před zasedáním ZM, a to od 27. 10. 2014. Současně byla zveřejněna na
elektronické úřední desce.
Společně s pozvánkou zastupitelé obdrželi platný jednací řád zastupitelstva.
Předsedající upozornil, že ze zasedání ZM je pořizován zvukový záznam.
Dle prezenční listiny (viz příloha č. 1 zápisu) předsedající konstatoval, že z celkového počtu
15 členů ZM je přítomno 15 členů. ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 15
Zastupitelstvo města Zákupy je schopno se usnášet.
XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení:
Představení členů zastupitelstva města
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Předal slovo tajemnici městského úřadu Ing. Zuzaně Šostkové, aby seznámila přítomné
s výsledky voleb.
„Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s výsledky voleb do
Zastupitelstva města Zákupy a s jednotlivými zastupiteli tak, jak byli zvoleni za volební strany
dle počtu získaných hlasů ve volbách. Zároveň prosím zastupitele, aby se představili.“
Volební strana Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů získala
9.412 hlasů a 10 mandátů – zvoleni byli:
Ing. Radek LÍPA, Iva KREISINGEROVÁ, Mgr. Jaroslav HAJDŮ, Jana BENEŠOVÁ, Ing.
Pavel PATÁK, Iva SERDELOVÁ, Ing. Pavel ŘEZNÍK, Bc. Petr KREISINGER, Josef
JIRÁSEK, Edita RŮŽIČKOVÁ
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Volební strana KSČM získala 1.924 hlasy a 2 mandáty – zvoleni byli:
Jan DVOŘÁK, Miloslava HUDAKOVÁ
Volební strana Sdružení nezávislých kandidátů PRO ZÁKUPY získala 1.445 hlasů a 1
mandát – zvolen byl:
Mgr. Čestmír KOPŘIVA
Volební strana Změna pro Zákupsko získala 1.364 hlasy a 1 mandát – zvolen byl:
Ing. Zdeněk RYDYGR
Volební strana ČSSD získala 978 hlasů a 1 mandát – zvolena byla:
Hana VLČKOVÁ
Děkuji zastupitelům a ještě konstatuji, že v souladu s § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsem za
registrační úřad v zákonem stanovené lhůtě dne 3. 11. 2014 předala zastupitelům osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva města (viz příloha č. 3 zápisu).
Děkuji za pozornost a předávám slovo zpět.
XXX
usnesení č. 1/2014/ZM
Složení slibu členů zastupitelstva města
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Před schválením vlastního programu zasedání je nutné, aby všichni zvolení členové ZM složili
zákonem předepsaný slib, neboť odmítnutí složení slibu nebo složení slibu s výhradou,
znamená zánik mandátu ve smyslu ustanovení § 55 odstavec 2 písmeno a) zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů. Podle § 69 odstavec 2 a 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, skládá člen ZM slib před zastupitelstvem obce pronesením slova
„slibuji“ a potvrdí složení slibu svým podpisem. Prosím Ing. Pavla Řezníka, jako nejstaršího
člena zastupitelstva, aby přečetl znění slibu.
Ing. Pavel Řezník, člen zastupitelstva města
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu
vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České
republiky“.
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Děkuji, nyní žádám zastupitele, aby pronesli slovo „slibuji“, přistoupili k podpisovému archu
u pí tajemnice a potvrdili toto svým podpisem na připraveném tiskopisu (viz příloha č. 2
zápisu).
Prosím paní tajemnici, aby tento akt řídila.
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Tajemnice městského úřadu jednotlivě vyzvala zastupitele ke složení slibu a podpisu.
Jana BENEŠOVÁ – „Slibuji.“
Jan DVOŘÁK – „Slibuji.“
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Mgr. Jaroslav HAJDŮ – „Slibuji.“
Miloslava HUDAKOVÁ – „Slibuji.“
Josef JIRÁSEK – „Slibuji.“
Mgr. Čestmír KOPŘIVA – „Slibuji.“
Bc. Petr KREISINGER – „Slibuji.“
Iva KRESINGEROVÁ – „Slibuji.“
Ing. Radek LÍPA – „Slibuji.“
Ing. Pavel PATÁK – „Slibuji.“
Edita RŮŽIČKOVÁ – „Slibuji.“
Ing. Zdeněk RYDYGR – „Slibuji.“
Ing. Pavel ŘEZNÍK – „Slibuji.“
Iva SERDELOVÁ – „Slibuji.“
Hana VLČKOVÁ – „Slibuji.“
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Děkuji všem zastupitelům a zastupitelkám a konstatuji, že všichni přítomní členové ZM složili
slib. Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. Dávám
hlasovat o tomto usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí, že všech 15 členů Zastupitelstva města Zákupy
složilo v souladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, zákonem předepsaný slib.
Výsledek hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení č. 1/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
usnesení č. 2/2014/ZM
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Přistoupíme k určení ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele. Navrhuji ověřovateli zápisu
Bc. Petra Kreisingera a Ing. Zdeňka Rydygra, zapisovatelkou tajemnici MěÚ Ing. Zuzanu
Šostkovou. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Hlasujeme o tomto usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy určuje ověřovateli zápisu Bc. Petra Kreisingera a Ing. Zdeňka
Rydygra a zapisovatelkou Ing. Zuzanu Šostkovou.
Výsledek hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Ing. Rydygr

Usnesení č. 2/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
usnesení č. 3/2014/ZM
Určení návrhové komise
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Dalším bodem je určení návrhové komise. Dovoluji si navrhnout členy návrhové komise takto:
předseda Mgr. Čestmír Kopřiva, členové Jan Dvořák a Edita Růžičková. Má někdo jiný
návrh? Není tomu tak. Hlasujeme o tomto usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy určuje návrhovou komisi ve složení: předseda Mgr. Čestmír
Kopřiva, členové Jan Dvořák a Edita Růžičková.
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Výsledek hlasování:

pro: 13

proti: -

zdržel se: 2

nehlasoval: -

Mgr.Kopřiva
Růžičková

Usnesení č. 3/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
usnesení č. 4/2014/ZM
Schválení programu
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Dalším bodem ustavujícího zasedání je schválení programu. Předsedající seznámil přítomné
s návrhem vlastního programu jednání ZM v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Následující program
jednání ZM zní:
Program jednání zastupitelstva města
1. Volba starosty, místostarosty a členů rady
a) stanovení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění
c) stanovení počtu členů rady města
d) určení volby starosty, místostarosty a členů rady
e) volba starosty
f) volba místostarosty
g) volba členů rady města
2. Zřízení výborů
a) zřízení finančního výboru a kontrolního výboru
- určení počtu jejich členů, volba předsedů a členů
b) zřízení Osadního výboru Božíkov, Osadního výboru Kamenice a Místního výboru Nové
Zákupy - určení počtu jejich členů, volba předsedů a členů
3. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města
4. Diskuze
Předsedající vyzval zastupitele, aby se k takto navrženému programu vyjádřili.
Nikdo ze zastupitelů k navrženému programu neměl připomínky. Předsedající předal slovo
návrhové komisi. Mgr. Čestmír Kopřiva přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje program ustavujícího zasedání v navrženém znění.
Výsledek hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení č. 4/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
usnesení č. 5/2014/ZM
Volba starosty, místostarosty a členů rady
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Přistoupíme k prvnímu bodu tohoto jednání. Zastupitelé v předstihu obdrželi společně
s pozvánkou volební řád, má k tomuto někdo dotaz? V případě, že tomu tak není, předávám
slovo návrhové komisi. Mgr. Čestmír Kopřiva přečetl návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty a členů
rady dle volebního řádu v navrženém znění.
Výsledek hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení č. 5/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
usnesení č. 6/2014/ZM
Stanovení počtu místostarostů
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Dávám návrh, aby ve volebním období 2014-2018 mělo město Zákupy jednoho místostarostu
a zahajuji k uvedenému bodu diskuzi. Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. K materiálu
neproběhla diskuze. Předsedající předal slovo návrhové komisi. Mgr. Čestmír Kopřiva přečetl
návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje pro volební období 2014-2018 v souladu s § 104 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zvolení
jednoho místostarosty.
Výsledek hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení č. 6/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
usnesení č. 7/2014/ZM
Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Dávám návrh, aby ve volebním období 2014-2018 mělo město pro výkon funkce dlouhodobě
uvolněného starostu a místostarostu. Zahajuji k uvedenému bodu diskuzi. Má někdo jiný
návrh? Není tomu tak. K materiálu neproběhla diskuze. Předsedající předal slovo návrhové
komisi. Mgr. Čestmír Kopřiva přečetl návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy stanovuje pro volební období 2014-2018 v souladu s § 84 odst.
2 písm. k) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, dva členy zastupitelstva města, kteří budou dlouhodobě uvolněni pro výkon funkce
starosty a místostarosty.
Výsledek hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení č. 7/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
usnesení č. 8/2014/ZM
Stanovení počtu členů rady města
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Ustanovení § 99 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, říká, že radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady volení z řad
členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů,
přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce.
Dávám tedy návrh, aby ve volebním období 2014-2018 byla rada města pětičlenná. Zahajuji
k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Předsedající předal slovo
návrhové komisi. Mgr. Čestmír Kopřiva přečetl návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy stanovuje pro volební období 2014-2018 v souladu s § 84 odst.
2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
radu města v počtu 5 členů.
Výsledek hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení č. 8/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
usnesení č. 9/2014/ZM
Volba starosty
Ing. Radek Lípa, dosavadní starosta, předsedající
Otevírám k uvedenému bodu diskuzi a vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu
města, aby navrhly své kandidáty na funkci starosty.
Josef Jirásek, člen zastupitelstva města
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci starosty
Ing. Radka Lípu.
Ing. Radek Lípa, člen zastupitelstva města
Děkuji, nominaci přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
V případě, že není žádný jiný návrh, předávám slovo předsedovi návrhové komise.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, starostou města Zákupy Ing. Radka
Lípu.
Hlasování:
pro: 13
proti: 1
zdržel se: 1
nehlasoval: Hudaková

Dvořák

Usnesení č. 9/2014/ZM bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Poděkoval všem přítomným za důvěru a pokračoval v programu jednání.
XXX
usnesení č. 10/2014/ZM
Volba místostarosty
Ing. Radek Lípa, starosta
Dalším bodem je volba místostarosty. Volba místostarosty bude probíhat stejně jako volba
starosty. Otevírám k uvedenému bodu diskuzi a vyzývám volební strany zastoupené
v zastupitelstvu města, aby navrhly své kandidáty na funkci místostarosty.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci
místostarostky paní Ivu Kreisingerovou.
Iva Kreisingerová, členka zastupitelstva města
Nominaci přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
V případě, že není žádný jiný návrh, předávám slovo předsedovi návrhové komise.
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Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, místostarostkou města Zákupy paní Ivu
Kreisingerovou.
Hlasování:
pro: 12
proti: 1
zdržel se: 2
nehlasoval: Hudaková

Dvořák
Ing. Rydygr

Usnesení č. 10/2014/ZM bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Iva Kreisingerová byla zvolena místostarostkou města Zákupy.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Děkuji a budu tak, jak říká pan starosta, pokračovat dále ve své práci.
XXX
usnesení č. 11/2014/ZM
Volba členů rady města
Ing. Radek Lípa, starosta
Přistupujeme k volbě členů rady města. Postup volby zbývajících tří členů rady města bude
probíhat jednotlivě a obdobně jako volba starosty. Otevírám k uvedenému bodu diskuzi a
vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu města, aby navrhly své kandidáty na
funkci člena rady města.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci člena
rady města pana Mgr. Jaroslava Hajdů.
Mgr. Jaroslav Hajdů, člen zastupitelstva města
Přijímám.
Jan Dvořák, člen zastupitelstva města
KSČM navrhuje na funkci člena rady města paní Miloslavu Hudakovou.
Miloslava Hudaková, členka zastupitelstva města
Přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Budeme hlasovat o posledním předloženém návrhu, tedy aby se členem rady města stala paní
Miloslava Hudaková. Předávám slovo předsedovi návrhové komise.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členkou Rady města Zákupy paní
Miloslavu Hudakovou.
Hlasování:
pro: 3
proti: 12
zdržel se: nehlasoval: Dvořák
Hudaková
Vlčková

Usnesení nebylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Paní Miloslava Hudaková nebyla zvolena členkou Rady města Zákupy.
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Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem Rady města Zákupy Mgr.
Jaroslava Hajdů.
Hlasování:
pro: 11
proti: 1
zdržel se: 3
nehlasoval: Hudaková

Dvořák
Mgr. Hajdů
Vlčková

Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pan Mgr. Jaroslav Hajdů byl zvolen členem Rady města Zákupy.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu města, aby navrhly své kandidáty na
funkci dalšího člena rady města.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci člena
rady města Ing. Pavla Patáka.
Ing. Pavel Paták, člen zastupitelstva města
Nominaci přijímám.
Jan Dvořák, člen zastupitelstva města
KSČM navrhuje na funkci člena rady města paní Miloslavu Hudakovou.
Miloslava Hudaková, členka zastupitelstva města
Přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Budeme hlasovat o posledním předloženém návrhu, tedy aby se členem rady města stala paní
Miloslava Hudaková. Předávám slovo předsedovi návrhové komise.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členkou Rady města Zákupy paní
Miloslavu Hudakovou.
Hlasování:
pro: 2
proti: 13
zdržel se: nehlasoval: Dvořák
Hudaková

Usnesení nebylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Paní Miloslava Hudaková nebyla zvolena členkou Rady města Zákupy.
Ing. Radek Lípa, starosta
Prosím předsedu návrhové komise, aby navrhl další usnesení.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem Rady města Zákupy Ing. Pavla
Patáka.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 3
nehlasoval: Dvořák
Hudaková
Ing. Paták
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Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že pan Ing. Pavel Paták byl zvolen členem Rady města Zákupy.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu města, aby navrhly své kandidáty na
funkci dalšího člena rady města.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci člena
rady města Ing. Zdeňka Rydygra za stranu Změna pro Zákupsko.
Ing. Zdeněk Rydygr, člen zastupitelstva města
Přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
V případě, že není žádný jiný návrh, prosím předsedu návrhové komise.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členem Rady města Zákupy Ing.
Zdeňka Rydygra.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 3
nehlasoval: Dvořák
Hudaková
Ing. Rydygr

Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že pan Ing. Zdeněk Rydygr byl zvolen členem Rady města Zákupy.
Ing. Radek Lípa, starosta
Předávám slovo návrhové komisi k rekapitulaci přijatého usnesení.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Konstatuji, že zastupitelstvo schválilo toto usnesení týkající se volby členů rady města:
Zastupitelstvo města Zákupy volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, členy Rady města Zákupy Mgr.
Jaroslava Hajdů, Ing. Pavla Patáka a Ing. Zdeňka Rydygra.
Usnesení č. 11/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
usnesení č. 12/2014/ZM
Zřízení finančního a kontrolního výboru
- určení počtu jejich členů, volba předsedů a členů
Ing. Radek Lípa, starosta
Starosta úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zastupitelstva zřídit finanční výbor a
kontrolní výbor jako svoje iniciativní a kontrolní orgány v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a §
117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního
zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý (§ 118 odst. 2
zákona o obcích), přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1
zákona o obcích). Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze
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předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy
kontrolního a finančního výboru nemůže být starosta, místostarostka, tajemnice městského
úřadu a ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu (§ 119 odst. 1
zákona o obcích). Zahajuji k uvedenému bodu diskuzi a zároveň navrhuji, aby zastupitelstvo
zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor.
FINANČNÍ VÝBOR
Nejdříve budeme jednat o finančním výboru. Navrhuji, aby finanční výbor byl stejně jako
v minulém volebním období pětičlenný.
Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Předávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 zřizuje
finanční výbor Zastupitelstva města Zákupy a stanovuje počet členů finančního výboru na
pět.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nejprve proběhne volba předsedy finančního výboru. Vyzývám volební strany zastoupené
v zastupitelstvu města, aby navrhly své kandidáty na tuto funkci.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci
předsedkyně finančního výboru paní Ivu Serdelovou.
Iva Serdelová, členka zastupitelstva města
Přijímám.
Jan Dvořák, člen zastupitelstva města
KSČM navrhuje na funkci předsedy finančního výboru paní Hanu Vlčkovou.
Hana Vlčková, členka zastupitelstva města
Přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Žádné jiné návrhy nejsou, prosím tedy předsedu návrhové komise o znění usnesení.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
předsedkyní finančního výboru paní Hanu Vlčkovou.
Hlasování:
pro: 4
proti: 10
zdržel se: 1
nehlasoval: Dvořák
Hudaková
Ing. Rydygr
Vlčková

Serdelová

Usnesení nebylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že paní Hana Vlčková nebyla zvolena předsedkyní finančního výboru.
Prosím předsedu návrhové komise o hlasování o prvním návrhu.
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Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
předsedkyní finančního výboru paní Ivu Serdelovou.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 5
nehlasoval: Dvořák
Hudaková
Ing. Rydygr
Serdelová
Vlčková

Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že paní Iva Serdelová byla zvolena předsedkyní finančního výboru.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nyní přistoupíme k volbě jednotlivých členů finančního výboru. Vyzývám volební strany
zastoupené v zastupitelstvu města, aby navrhly své kandidáty na dalšího člena finančního
výboru.
Mgr. Čestmír Kopřiva, člen zastupitelstva města
Sdružení nezávislých kandidátů PRO ZÁKUPY navrhuje na funkci členky finančního výboru
paní Janu Mejsnarovou, (bytem Nábřežní 113, Zákupy) a paní Věru Hlavničkovou (bytem
Kamenice 12, Zákupy).
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci členky
finančního výboru paní Editu Růžičkovou a paní Hanu Vlčkovou z ČSSD.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nyní budeme hlasovat o každém kandidátovi zvlášť, tak jak byli předloženi od konce. Prosím
předsedu návrhové komise.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
členkou finančního výboru pí Hanu Vlčkovou.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: Vlčková

Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Paní Hana Vlčková byla zvolena členkou finančního výboru.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
členkou finančního výboru pí Editu Růžičkovou.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 3
nehlasoval: Dvořák
Hudaková
Růžičková

Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že paní Edita Růžičková byla zvolena členkou finančního výboru.
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Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
členkou finančního výboru paní Věru Hlavničkovou.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: Dvořák
Hudaková

Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že paní Věra Hlavničková byla zvolena členkou finančního výboru.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
členkou finančního výboru paní Janu Mejsnarovou.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: Dvořák
Hudaková

Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že paní Jana Mejsnarová byla zvolena členkou finančního výboru.
KONTROLNÍ VÝBOR
Ing. Radek Lípa, starosta
Nyní budeme jednat o kontrolním výboru. Budeme postupovat stejně jako při volbě finančního
výboru. Navrhuji, aby kontrolní výbor byl jako v minulém volebním období pětičlenný.
Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Předávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 zřizuje
kontrolní výbor Zastupitelstva města Zákupy a stanovuje počet členů kontrolního výboru na
pět.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Přistupujeme k volbě předsedy kontrolního výboru. Vyzývám volební strany zastoupené
v zastupitelstvu města, aby navrhly své kandidáty na funkci předsedy kontrolního výboru.
Miloslava Hudaková, členka zastupitelstva města
KSČM navrhuje na funkci předsedy kontrolního výboru pana Jana Dvořáka.
Jan Dvořák, člen zastupitelstva města
Přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci předsedy
kontrolního výboru paní Hanu Vlčkovou z ČSSD.
Hana Vlčková, členka zastupitelstva města
Nepřijímám.
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 5. 11. 2014
12/20

Mgr. Jaroslav Hajdů, člen zastupitelstva města
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci předsedy
kontrolního výboru Ing. Pavla Řezníka.
Ing. Pavel Řezník, člen zastupitelstva města
Přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Budeme hlasovat o posledním předloženém návrhu, tedy aby se předsedou kontrolního výboru
stal pan Ing. Pavel Řezník. Předávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
předsedou kontrolního výboru Ing. Pavla Řezníka.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 3
nehlasoval: Dvořák
Hudaková
Vlčková

Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že pan Ing. Pavel Řezník byl zvolen předsedou kontrolního výboru.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nyní přistoupíme k volbě jednotlivých členů kontrolního výboru. Žádám volební strany
zastoupené v zastupitelstvu města, aby navrhly své kandidáty na dalšího člena kontrolního
výboru.
Miloslava Hudaková, členka zastupitelstva města
KSČM navrhuje na funkci člena kontrolního výboru pana Jana Dvořáka.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci člena
kontrolního výboru pana Zdeňka Homzu ml., (bytem Gagarinova 365, Zákupy).
Mgr. Čestmír Kopřiva, člen zastupitelstva města
Sdružení nezávislých kandidátů PRO ZÁKUPY navrhuje na funkci členů kontrolního výboru
paní Martinu Jindrovou, (bytem Družstevní 349, Zákupy) a pana Pavla Kohouta, (bytem
Nábřežní 136, Zákupy).
Ing. Radek Lípa, starosta
V případě, že nejsou žádné jiné návrhy předávám slovo předsedovi návrhové komise.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
členem kontrolního výboru pana Pavla Kohouta.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 3
nehlasoval: Dvořák
Hudaková
Vlčková

Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že pan Pavel Kohout byl zvolen členem kontrolního výboru.
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Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
členkou kontrolního výboru paní Martinu Jindrovou.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: Dvořák
Hudaková

Usnesení bylo schváleno.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
členem kontrolního výboru pana Zdeňka Homzu ml.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: Dvořák
Hudaková

Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že paní Martina Jindrová a pan Zdeněk Homza ml. byli zvoleni členy kontrolního
výboru.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí
členem kontrolního výboru pana Jana Dvořáka.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že pan Jan Dvořák byl zvolen členem kontrolního výboru.
Ing. Radek Lípa, starosta
Předávám slovo předsedovi návrhové komise.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Konstatuji, že zastupitelstvo města schválilo toto usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 117 a § 119 zákona č.
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014
a) zřizuje finanční výbor Zastupitelstva města Zákupy a stanovuje počet členů finančního
výboru na pět
b) volí předsedkyní finančního výboru Ivu Serdelovou
c) volí členy finančního výboru takto: Hana Vlčková, Edita Růžičková, Jana Mejsnarová,
Věra Hlavničková
d) zřizuje kontrolní výbor Zastupitelstva města Zákupy a stanovuje počet členů kontrolního
výboru na pět
e) volí předsedou kontrolního výboru Ing. Pavla Řezníka
f) volí členy kontrolního výboru takto: Jan Dvořák, Martina Jindrová, Zdeněk Homza ml.,
Pavel Kohout.
Usnesení č. 12/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
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usnesení č. 13/2014/ZM
Zřízení Osadního výboru Božíkov, Osadního výboru Kamenice a Místního výboru Nové
Zákupy - určení počtu jejich členů, volba předsedů a členů
Ing. Radek Lípa, starosta
Minulé volební období tyto výbory pracovaly dle mého mínění bezchybně, podílely se na
rozvoji a chodu částí obce, proto navrhuji, aby byly zřízeny právě tyto osadní výbory. Členy
osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té části obce, pro
kterou je osadní výbor zřízen. Z jeho členů zvolí zastupitelstvo obce předsedu osadního
výboru. Zahajuji diskuzi k tomuto bodu. Mluvil jsem s bývalými předsedy jednotlivých výborů,
proběhla sonda mezi obyvateli obce, kdo by chtěl pracovat ve výboru a byly mi předány
návrhy jejich členů. Proto prosím předsedu návrhové komise o usnesení, kde se bude potom
rovnou schvalovat návrh členů hromadně nikoli jednotlivě jako u kontrolního a finančního
výboru.
OSADNÍ VÝBOR BOŽÍKOV
Nejdříve budeme jednat o Osadním výboru Božíkov. Navrhuji, aby osadní výbor byl
sedmičlenný.
Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Předávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 zřizuje Osadní výbor Božíkov a určuje
počet členů tohoto osadního výboru na sedm.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyzývám volební strany zastoupené v zastupitelstvu města, aby navrhly své kandidáty na
funkci členů Osadního výboru Božíkov.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nezávislé moderní Zákupy s podporou Nájemníků obecních bytů navrhují na funkci členů
Osadního výboru Božíkov:
Kamila Šoltová - Božíkov 25, Zákupy
Miroslav Jelen - Božíkov 3, Zákupy
Martina Pačesová - Božíkov 8, Zákupy
Petr Rýdl - Božíkov 51, Zákupy
Marcela Synková - Božíkov 35, Zákupy
Mgr. Jitka Weissová - Božíkov 32, Zákupy
Miroslav Žížala - Božíkov 41, Zákupy.
Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Předávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí členy Osadního výboru Božíkov
takto: Kamila Šoltová, Miroslav Jelen, Martina Pačesová, Petr Rýdl, Marcela Synková, Mgr.
Jitka Weissová a Miroslav Žížala.
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Hlasování:
pro: 15
Usnesení bylo schváleno.

proti: -

zdržel se: -

nehlasoval: -

Ing. Radek Lípa, starosta
Za předsedkyni Osadního výboru Božíkov navrhuji pí Kamilu Šoltovou.
Kamila Šoltová, občanka města
Kandidaturu přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Má někdo jiný návrh?V případě, že tomu tak není, předávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí předsedkyní Osadního výboru
Božíkov paní Kamilu Šoltovou.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že předsedkyní Osadního výboru Božíkov byla zvolena paní Kamila Šoltová.
OSADNÍ VÝBOR KAMENICE
Dále budeme jednat o Osadním výboru Kamenice. Na základě jednání s občany Kamenice
navrhuji, aby osadní výbor byl sedmičlenný.
Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Předávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 zřizuje Osadní výbor Kamenice a
určuje počet členů tohoto osadního výboru na sedm.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nyní si dovoluji navrhnout členy Osadního výboru Kamenice:
Ivana Komárová - Kamenice 58, Zákupy
Marta Cibulková - Kamenice 5, Zákupy
Simona Johnová - Kamenice 57, Zákupy
Monika Košíková - Kamenice 43, Zákupy
Jana Remešová - Kamenice 17, Zákupy
Iva Serdelová - Kamenice 16, Zákupy
Petr Žďánský - Kamenice 9, Zákupy
Má někdo jiný návrh? Není tomu tak. Předávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí členy Osadního výboru Kamenice
takto: Ivana Komárová, Marta Cibulková, Simona Johnová, Monika Košíková, Jana
Remešová, Iva Serdelová a Petr Žďánský.
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Hlasování:
pro: 15
Usnesení bylo schváleno.

proti: -

zdržel se: -

nehlasoval: -

Ing. Radek Lípa, starosta
Nyní mi dovolte navrhnout předsedkyni Osadního výboru Kamenice, navrhuji paní Ivanu
Komárovou.
Ivana Komárová, občanka města
Kandidaturu přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Má někdo jiný návrh? V případě, že tomu tak není, předávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí předsedkyní Osadního výboru
Kamenice paní Ivanu Komárovou.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že paní Ivana Komárová byla zvolena předsedkyní Osadního výboru Kamenice.
MÍSTNÍ VÝBOR NOVÉ ZÁKUPY

Dalším výborem je Místní výbor Nové Zákupy. Navrhuji, aby místní výbor byl sedmičlenný.
Má někdo jiný návrh? V případě, že tomu tak není, dávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 zřizuje Místní výbor Nové Zákupy a
určuje počet členů tohoto místního výboru na sedm.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nyní mi dovolte navrhnout členy Místního výboru Nové Zákupy:
Petr Starý - Nové Zákupy 532, Zákupy
Zdeňka Krnáčová - Nové Zákupy 513, Zákupy
Kateřina Machová - Nové Zákupy 512, Zákupy
Pavla Náprstková - Nové Zákupy 519, Zákupy
Tamara Pavlova - Nové Zákupy 533, Zákupy
Jana Štefanová - Nové Zákupy 510, Zákupy
Miroslav Třešňák - Nové Zákupy 533, Zákupy
Má někdo jiný návrh nebo doplnění? V případě, že tomu tak není, předávám slovo návrhové
komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí členy Místního výboru Nové
Zákupy takto: Petr Starý, Zdeňka Krnáčová, Kateřina Machová, Pavla Náprstková, Tamara
Pavlova, Jana Štefanová, Miroslav Třešňák.
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Hlasování:
pro: 15
Usnesení bylo schváleno.

proti: -

zdržel se: -

nehlasoval: -

Ing. Radek Lípa, starosta
Dále mi dovolte navrhnout předsedu Místního výboru Nové Zákupy. Navrhuji pana Petra
Starého.
Petr Starý, občan města
Přijímám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Má někdo jiný návrh? V případě, že tomu tak není, dávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014 volí předsedou Místního výboru Nové
Zákupy pana Petra Starého.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: Usnesení bylo schváleno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Konstatuji, že pan Petr Starý byl zvolen předsedou Místního výboru Nové Zákupy.
Ing. Radek Lípa, starosta
Prosím o rekapitulaci předsedu návrhové komise.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Konstatuji, že zastupitelstvo schválilo toto usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 120 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, od 5. 11. 2014
a) zřizuje Osadní výbor Božíkov a určuje počet členů tohoto osadního výboru na sedm
b) volí členy Osadního výboru Božíkov takto: Kamila Šoltová, Miroslav Jelen, Martina
Pačesová, Petr Rýdl, Marcela Synková, Mgr. Jitka Weissová a Miroslav Žížala
c) volí předsedkyní Osadního výboru Božíkov paní Kamilu Šoltovou
d) zřizuje Osadní výbor Kamenice a určuje počet členů tohoto osadního výboru na sedm
e) volí členy Osadního výboru Kamenice takto: Ivana Komárová, Marta Cibulková, Simona
Johnová, Monika Košíková, Jana Remešová, Iva Serdelová a Petr Žďánský
f) volí předsedkyní Osadního výboru Kamenice paní Ivanu Komárovou
g) zřizuje Místní výbor Nové Zákupy a určuje počet členů tohoto místního výboru na sedm
h) volí členy Místního výboru Nové Zákupy takto: Petr Starý, Zdeňka Krnáčová, Kateřina
Machová, Pavla Náprstková, Tamara Pavlova, Jana Štefanová, Miroslav Třešňák
i) volí předsedou Místního výboru Nové Zákupy pana Petra Starého.
Usnesení č. 13/2014/ZM bylo schváleno.
XXX
usnesení č. 14/2014/ZM
Stanovení výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva města
Ing. Radek Lípa, starosta
Zastupitelstvu města je dle zákona o obcích vyhrazeno stanovit výši odměn neuvolněným
členům zastupitelstva obce. Navrhuji stanovit výši odměn ve stejné výši, jaká je dosud
přiznána neuvolněným členům zastupitelstva města.
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Zároveň navrhuji schválit, že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát, bude
odměna náležet ode dne složení slibu a v případě personální změny v obsazení jednotlivých
funkcí, tj. v případě nového zvolení do funkce, že odměna bude náležet ode dne zvolení do této
funkce. Uvedené navrhuji z toho důvodu, že odměnu nelze přiznat zpětně a již nyní bude
zřejmé, od kdy na ni bude nárok, přičemž se odměna v případě souběhu výkonu několika
funkcí poskytne pouze za výkon funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší
odměna.
Má někdo jiný návrh? V případě, že tomu tak není, dávám slovo návrhové komisi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, předseda návrhové komise
Zastupitelstva města Zákupy
a) stanovuje od 5. 11. 2014 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon
funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny za výkon
funkce takto:
člen rady města ……………………………….…………... 1.480,- Kč,
předseda výboru nebo komise …….…………………….…1.300,- Kč,
člen zastupitelstva města ……..……………………….……. 540,- Kč,
přičemž se odměna v případě souběhu výkonu několika funkcí poskytne pouze za výkon
funkce, za níž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna
b) stanovuje, že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát, bude odměna náležet
ode dne složení slibu
c) stanovuje v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce, že odměna bude náležet ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování:
pro: 15
proti: zdržel se: nehlasoval: XXX
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyčerpali jsme dnešní program jednání Zastupitelstva města Zákupy. Otevírám závěrečnou
diskuzi.
V případě, že nikdo nemá žádný bod do diskuze, dovolte mi, vážené zastupitelky a vážení
zastupitelé poděkovat za korektnost při dnešním ustavujícím zasedání zastupitelstva města.
Vám vážení spoluobčané, chci poděkovat za to, že jste se přišli podívat, je to pro nás
povzbuzení, že vás zajímá život v našem městě. Byl bych nesmírně rád, kdybyste v takto
hojném počtu chodili i na klasická zastupitelstva města, která budou v průběhu dalších čtyř
let. Rád bych poděkoval všem zastupitelům, kteří byli zvoleni na minulé volební období za
jejich práci a činnost pro město Zákupy. Není to práce jednoduchá, je to práce nesmírně
psychicky namáhavá a složitá. Zastupitelům, kteří byli zvoleni na toto volební období, bych
rád popřál pevné nervy, hodně tvůrčích dovedností a schopností, spoustu elánu a našemu
městu bych rád popřál klidný a trvalý rozvoj.
Děkuji za účast na dnešním jednání a přeji krásný večer.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 18:09 hod.
XXX
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Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahráno na diktafon.
Přílohou zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 5. 11. 2014.
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 byl vyhotoven dne 7. listopadu 2014
Zapisovatelka: Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ …………………

Ověřovatelé:

Bc. Petr Kreisinger, zastupitel ……………….. dne 7. 11. 2014

Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel ………………... dne 10. 11. 2014

Starosta:

Ing. Radek Lípa ……………….. dne 10. 11. 2014
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