MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 32. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 26. února 2014 v restauraci v Nových Zákupech
(č. usnesení 284/2014 – 293/2014)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 17:02
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. Omluven je Ing.
Pavel Řezník.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 14
Omluven: Ing. Pavel Řezník
Zastupitelstvo města Zákupy je schopno se usnášet.
Pan starosta dále uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi v předstihu program jednání
zastupitelstva města a vyzval zastupitele, aby se k takto navrženému programu vyjádřili.
Navržený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Zápis ze schůze finančního výboru
3. Rozpočtové opatření č. 4/2014
4. Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace městské zeleně na území Městské
památkové zóny“
5. Finanční příspěvky na podporu sportu pro rok 2014
– FC Kamenice, Kamenice 43, Zákupy, IČ 49864106
– TJ Zákupy, Družstevní 390, Zákupy, IČ 48282766
6. Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- finanční vypořádání roku 2013 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku do
fondů organizace
7. Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- zpráva o výsledku hospodaření DD a DPS za rok 2013
8. Osadní výbor Božíkov
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9. Místní výbor Nové Zákupy - změna počtu členů, nové složení a plán činnosti
na rok 2014
10. Interpelace
Nikdo ze zastupitelů neměl k programu připomínky. Pan starosta dal o návrhu programu
hlasovat.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Zastupitelstvo města předložený program schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Miloslava Hudaková, Bc. Petr Kreisinger, RSDr. Sylva
Moravcová
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Jana Benešová, Mgr. Čestmír Kopřiva
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 1

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 284/2014
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. Pí
Miloslava Hudaková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 14. 2. 2014.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová

XXX
usnesení č. 285/2014
Zápis ze schůze finančního výboru
Předkládá Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se, zda se finanční výbor zabýval finanční situací města k prosinci 2013. Sdělila, že
si nechala předložit rozvahu a je zde plno neuhrazených faktur, na účtu nebyly skoro žádné
finanční prostředky a toto by se mělo řešit, aby na konci volebního období po nás nezůstala
halda nezaplacených faktur.
Monika Pötschová, účetní MěÚ
Není tomu tak, finanční prostředky na účtu byly.
Bc. Petr Kreisinger, předseda finančního výboru
Finanční výbor si nechal tuto situaci vysvětlit od pana starosty.
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Ing. Radek Lípa, starosta
Finanční prostředky na účtu byly, ale faktury nebyly uhrazeny na konci roku, aby nebyl
překročen rozpočet.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Sdělila, že je nutné tuto situaci řešit a požádala o usnesení k finančnímu hospodaření za rok
2013.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pí
Miloslava Hudaková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 2. schůze finančního výboru konané dne
17. 2. 2014.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová

XXX
usnesení č. 286/2014
Finanční situace k 31. 12. 2013
Předkládá RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Předložila k hlasování uvedený návrh usnesení, o kterém dal pan starosta hlasovat.
Zastupitelstvo města Zákupy ukládá starostovi předložit na příští zastupitelstvo města
položkový rozbor závazků k 31. 12. 2013 a stav financí na běžném účtu k témuž datu.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Ing. Lípa

XXX
usnesení č. 287/2014
Rozpočtové opatření č. 4/2014
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Požádala o vysvětlení bodu 2.6 a bodu 3.2.
Monika Pötschová, účetní MěÚ
Jedná se jen o účetní přesun, od letošního roku se musí technické vybavení účtovat jinak, bylo
to rozpočtováno.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pí
Miloslava Hudaková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovým opatřením č. 4/2014 tyto rozpočtové
změny:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4113 – neinvestiční přijaté transfery ze státních
fondů o 32 000,- Kč (městská zeleň – dotace)
1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4116 – ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu o 449 000,- Kč (městská zeleň – dotace)
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2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3745 – péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a
položce 5171 – opravy a udržování o 481 000,- Kč (městská zeleň – dotace)
2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5021 –
ostatní osobní výdaje o 4 000,- Kč
2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5023 –
odměny členů zastupitelstva obcí a krajů o 50 000,- Kč (novela nařízení vlády – výše
odměn schválena na lednovém jednání ZM)
2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5031 –
povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti o
34 000,- Kč
2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6112 – zastupitelstva obcí a položce 5032 –
povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění o 12 000,- Kč
2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5168 –
zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi o
240 000,- Kč (změna vyhlášky o rozpočtové skladbě – nová položka)
3. Snížení výdajů
3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3612 – bytové hospodářství a položce 5171 –
opravy a udržování o 100 000,- Kč
3.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 6171 – činnost místní správy a položce 5169 –
nákup ostatních služeb o 240 000,- Kč (viz 1.5)
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 288/2014
Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace městské zeleně na území Městské
památkové zóny“
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, jaký je časový rozsah prací.
Ing. Radek Lípa, starosta
Kácení a prořez se bude provádět do konce března 2014 a výsadba později. Dřevo bude dáno
do tomboly na městský ples.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se, co se bude dít se dřevem ze stromů, bude se prodávat jako palivové dřevo? Jaká
je odhadovaná cena, kam se podělo dřevo ze stromu od Přibylů.
Bc. Pavel Paták, zastupitel
Dřevo si zakoupila zaměstnankyně úřadu.
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RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Nechala si celou situaci revitalizace vysvětlit a myslí, že je to dobré řešení. Požádala pana
starostu, aby požadoval stejný papír k rozhodnutí, jako byl v roce 2013, a také požádala o
zasílání příloh k rozhodnutí o dotaci.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pí
Miloslava Hudaková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Revitalizace městské zeleně na území Městské památkové zóny“ a přidělení této
zakázky vybranému uchazeči – JIB s. r. o., U Parku 2242, Brandýs nad Labem, IČ
28969472. Celková cena za dílo činí 640.380,- Kč vč. DPH,
b) pověřuje Ing. Radka Lípu, starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění
s vybraným uchazečem.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Ing. Rydygr

XXX
usnesení č. 289/2014
Finanční příspěvky na podporu sportu pro rok 2014
– FC Kamenice, Kamenice 43, Zákupy, IČ 49864106
– TJ Zákupy, Družstevní 390, Zákupy, IČ 48282766
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel, předseda komise pro sport a tělovýchovu
Seznámil zastupitele s předloženým materiálem a sdělil, že letos se rozdělí 300 tis. na podporu
pravidelné činnosti a 100 tis. na ostatní sportovní akce.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pí
Miloslava Hudaková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dle Zásad pro poskytování finančního příspěvku na
podporu sportu - částku 300.000,- Kč rozdělit mezi žadatele o finanční příspěvek na sport pro
rok 2014 takto:
a) FC Kamenice, Kamenice 43, Zákupy, IČ 49864106: částka 37.200,- Kč,
b) TJ Zákupy, Družstevní 390, Zákupy, IČ 48282766: částka 262.800,- Kč.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 290/2014
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- finanční vypořádání roku 2013 a návrh na rozdělení hospodářského výsledku do fondů
organizace
Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Pan starosta předal slovo řediteli ZŠ a MŠ Zákupy.
Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ
Seznámil přítomné s předloženým materiálem a ziskem školy.
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Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Dotázala se, zda se uvažuje o použití rezervního fondu školy, kde mají dostatek financí.
Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ
Rezervní fond bude požit na opravu tribuny, plotu, doskočiště, nákupu školního nábytku,
počítá s navýšením energií a odvod mezd.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pí
Miloslava Hudaková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje finanční vypořádání roku 2013 a návrh na rozdělení
zlepšeného hospodářského výsledku do fondů Základní školy a Mateřské školy Zákupy,
příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy 47123, IČ 46750428, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 291/2014
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
- zpráva o výsledku hospodaření DD a DPS za rok 2013
Předkládá Iva Kreisingerová, místostarostka
Pan starosta předal slovo řediteli DD a DPS Nové Zákupy.
Ing. Jaromír Misík, ředitel DD a DPS
Seznámil přítomné s předloženým materiálem a sdělil, že nic neprovozují čili hospodaření je
vyrovnané, ušetřilo se z příspěvku města a o použití si rozhoduje město samo.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že účetní města a DD a DPS jsou na těchto financích již domluvené.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pí
Miloslava Hudaková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje vyrovnaný výsledek hospodaření Domova důchodců
a domu s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvkové organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy,
IČ 71167463 za rok 2013 dle předložené zprávy.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 292/2014
Osadní výbor Božíkov
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně zahájil k uvedenému
bodu diskuzi a sdělil, že poškozené komunikace v Božíkově jsou již v jednání, dojde k opravě.
O zrcadlo bylo požádáno na odboru dopravy MěÚ v České Lípě.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pí
Miloslava Hudaková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 1. schůze konané dne 28. 1. 2014.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Ing. Fridrichová

XXX
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usnesení č. 293/2014
Místní výbor Nové Zákupy - změna počtu členů, nové složení a plán činnosti na rok 2014
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a následně předal slovo
předsedovi místního výboru a zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
p. Petr Starý, předseda Místního výboru Nové Zákupy
Informoval o činnosti výboru a stanovení nového počtu členů. Sdělil, že se schází v restauraci,
kde nemají žádný problém, protože klubovnu nemají.
Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Informovala o finanční odměně zastupitelky ve výši cca 3000,- Kč za rok, kterou věnuje
Místnímu výboru Nové Zákupy.
Ing. Radek Lípa, starosta
Požádal předsedu p. Starého o výši požadovaného finančního příspěvku na činnost s rozpisem
jednotlivých akcí a předpokládané náklady na ně.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pí
Miloslava Hudaková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) určuje v souladu s § 120 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, počet členů Místního výboru Nové Zákupy na 9 s účinností od
1. 3. 2014
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
b) určuje v souladu s § 120 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, členy Místního výboru Nové Zákupy s účinností od 1. 3. 2014,
a to sl. Simonu Bořutovou, Nové Zákupy 507, Zákupy, p. Františka Havlíka, Nové Zákupy
533, Zákupy, pí Blanku Myšičkovou, Nové Zákupy 508, Zákupy, pí Pavlu Náprstkovou,
Nové Zákupy 519, Zákupy, pí Tamaru Pavlovu, Nové Zákupy 533, Zákupy, pí Janu
Štefanovou, Nové Zákupy 510, Zákupy a p. Miroslava Třešňáka, Nové Zákupy 533,
Zákupy
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
c) schvaluje plán činnosti Místního výboru Nové Zákupy na rok 2014.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že na božíkovský přejezd se připravuje umístění závor, ale pokud k tomu dojde, bude
změněna hlavní silnice na Zákupy – Božíkov oproti stávajícímu stavu Zákupy – Mimoň. O
tom ale rozhodne odbor dopravy MěÚ v České Lípě.
Město ušetřilo finanční prostředky za elektřinu ve výši cca 100 tis. Kč u nového dodavatele
elektřiny pro město oproti původnímu.
Starosta jednal s paní Kocmanovou o pozemku nutnému k obchvatu, jedná se o cca 1000 m2,
předkupní právo na tento pozemek má Pozemkový úřad, ale paní Kocmanová chce od města
peníze, které nemůže z tohoto důvodu legálně dostat. Nadále je tato věc v jednání.
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Ing. Jiřina Fridrichová, zastupitelka
Se závorami nesouhlasí.
Dále požádala o řešení problému s rozhlasem, kterému na spoustě míst ve městě není
rozumět.
Požaduje úpravu dětského hřiště v Nových Zákupech, nechat vypracovat projekt na toto hřiště
a poté se pokusit požádat o dotaci.
Iva Kreisingerová, místostarostka
Sdělila, že se účastní kontrol rozhlasu, speciálně i Podhájí, před domem u pí Fridrichové je to
slyšet. Nebyl zde projektován původní amplión u Kameníků, ale s tím nic neuděláme, ten kdo
byl u projektu, toto nepřipomínkoval. Byla přítomna u kontroly čerpání této dotace se
zástupci ministerstva. Starostové z obcí zapojených do tohoto projektu se shodli na tom, že se
zvuk tříští v hustě zabydlených lokalitách. Pracovníci ministerstva toto potvrdili. Lze to
regulovat pouze hlasitostí.
Ing. Radek Lípa, starosta
Informoval o pravidelných kontrolách s dodavatelskou firmou na rozhlas, provádějí se 2x
ročně a po dobu 5 let se s projektem nesmí hýbat.
K hřišti v Nových Zákupech uvedl, že bylo oploceno, byly instalovány fotbalové brány.
Pletivo je již zničené. Dojde k vykácení břehu u hřiště a tím rozšíření, dále k opravě pletiva a
branky a úpravě povrchu hřiště.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Sdělil, že by se měli nejdříve požádat jednotlivé firmy o cenové kalkulace a návrh hřiště,
potom zastupitelé mohou zvolit možnou variantu a nechat vypracovat projekt. Něco
podobného pí Fridrichová mohla udělat, poptávat se může každý.
RSDr. Sylva Moravcová, zastupitelka
Požádala o úpravu zeleně a keříčků ve městě, dále o opravu, dovoz nového písku a revizi
dětského hřiště na sídlišti v Zákupech.
Sdělila, že jí nebyla otištěna část příspěvku do Zákupského zpravodaje na základě rozhodnutí
redakční rady, která si vydala svoje Zásady. Myslí si, že tyto Zásady by mělo schvalovat
zastupitelstvo nebo rada města, protože Zpravodaj je hrazen z rozpočtu města.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, proč někomu byl zdražen komunální odpad o 100 % a jinému ne.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ke zdražení poplatku nedošlo, vydávají se pouze známky na popelnice s frekvencí svozu a je
zde možnost dohody, nikomu se nic nepřikazuje.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 18:33 hodin.
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 26. 2. 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.
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Ověření zápisu z jednání zastupitelstva města podpisy ověřovatelů a starostou města je pouze
u zápisu, který je určen k archivaci a uložen u tajemnice městského úřadu.
Zápis zapsaly:
Gabriela Štummerová
pracovnice hospodářsko-správního odboru
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 3. března 2014

Ing. Radek Lípa
Správnost zápisu ověřili:
Jana Benešová
zastupitelka

Mgr. Čestmír Kopřiva
zastupitel
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