MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 6. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 12. srpna 2015 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 66/2015/ZM – 73/2015/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 17:01
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 12 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet. Omluvena je pí
Jana Benešová, Mgr. Jaroslav Hajdů a pí Iva Serdelová.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 12
Omluvena: Jana Benešová, Mgr. Jaroslav Hajdů, Iva Serdelová
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.
K programu neproběhla diskuze. Pan starosta dal hlasovat.
Navržený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky
A) Prodej pozemků v k. ú. Zákupy
- pí H. D. a p. P. D., Zákupy
B) Prodej části pozemku p. č. 484/1 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
- p. J. T. a pí E. T., Praha 10
C) Koupě pozemku v k. ú. Zákupy
3. Zápisy z jednání finančního výboru
4. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Snížení energetické náročnosti objektu KD v
Zákupech a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech“ s firmou
EMH Stavební CZ s. r. o., Na Rokytce 1032/24, Praha 8, IČ 01972197
5. Projekt přeshraniční spolupráce – JSDHO
„Naši dobrovolní hasiči - zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa“
6. Udělení „Prestižní ceny města Zákupy za rok 2015“
7. Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2014
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- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2014
8. Osadní výbor Božíkov
9. Interpelace
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
Zastupitelstvo města navržený program jednání schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Josef Jirásek, Ing. Petr Kreisinger, Ing. Pavel Řezník
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 3
Jirásek

Návrh složení ověřovatelů zápisu: Jan Dvořák, Hana Vlčková
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 3

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 66/2015/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 4. 8. 2015.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 67/2015/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej pozemků v k. ú. Zákupy
- pí H. D. a p. P. D., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemků p. č. 737/2 ostatní plocha o výměře 794 m2 a p. č. 738/2 trvalý
travní porost o výměře 280 m2 v k. ú. Zákupy, pí H. D. a p. P. D., Zákupy, za cenu 400,Kč/m2, tj. 429.600,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
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Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 484/1 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
- p. J. T. a pí E. T., Praha 10
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 484/48 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 220
m2 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí, dle geometrického plánu č. 150-44/2015, pí E. T. a p. J. T.,
Praha 10, za cenu 120,- Kč/m2, tj. 26.400,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 3
Dvořák
Hudaková

Bod C)
Koupě pozemku v k. ú. Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Zeptala se, zda se v případě, že paní nepřistoupí na vyvlastnění, bude schvalovat opět cena
500,-Kč za m2.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, i to je možné.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Dotázala se, o jaký časový úsek se v případě vyvlastnění jedná. Poukázala na to, že nyní je
dobrá konstelace hvězd získat peníze z EU.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nyní má paní Kocmanová 90 dní na to, aby podepsala smlouvu. Pak se rozbíhá proces
vyvlastnění, to je dalších 30 dnů, plus doba na odvolání.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Tak tedy asi příští rok.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud to neskončí u soudu. Výstavba obchvatu byla zařazena do rozpočtu kraje na rok 2016.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) revokuje svoje usnesení č. 244/2013 Bod D) ze dne 14. 8. 2013,
b) schvaluje kupní smlouvu na odkoupení pozemku p. č. 998/2 ovocný sad o výměře 1068 m2
v k. ú. Zákupy dle geometrického plánu č. 1298-18/2013 od pí V. K., 471 54 Cvikov, za
celkovou cenu 106.800,- Kč, v předloženém znění,
c) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
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usnesení č. 68/2015/ZM
Zápisy z jednání finančního výboru
Předkládá Iva Serdelová, předsedkyně finančního výboru
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Vzhledem k tomu, že dnes se bude schvalovat uzavření dodatků ke smlouvám o dílo na DPS a
KD, chce vědět, zda navýšení projednával finanční výbor.
Ing. Radek Lípa, starosta
Neprojednával. Dotace umožňuje rozpočtovou rezervu, která je zahrnutá už ve smlouvě o
dílo. U DPS je to asi 600.000,-Kč a u KD 300.000,-Kč.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Takže se nebudou brát žádné peníze z rozpočtu města?
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud ano, tak to bude řádově 100.000,-Kč.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Oni nemají rozpočtáře, oni nevědí, o kolik nám to navýší? Pro to nemůže hlasovat.
Ing. Radek Lípa, starosta
V pátek (14. 8. 2015) proběhne kontrolní den, kdy budou znát všechna čísla. Největší problém
byl u KD, kde se až po odkrytí stropu ukázal problém v nosné konstrukci. Bylo nutné nechat
udělat posudek od statika.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
To vše chápe, ale co je to za firmu, když nemůže spočítat, o kolik se to navýší? Jestli ještě
budeme potřebovat další peníze. Nebude s tím souhlasit. Diví se, že na to starosta přistupuje.
Připomněla, jak to bylo s KD v Nových Zákupech.
Ing. Radek Lípa, starosta
Je potřeba říci, že ty práce nejsou ještě hotové. Bude to z částky 100.000,-Kč, kdy se bude
jednat spíše o kosmetické úpravy.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Navrhl stažení bodu z jednání zastupitelstva.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že bod stáhnout nelze. Konec díla má být 15. 8. 2015. Dodatek musí být schválen před
dokončením díla, jinak se dostanou do problémů s poskytovatelem dotace. Dotázal se, zda má
ještě někdo ze zastupitelů dotaz k finančnímu výboru.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 11. schůze finančního výboru konané
dne 22. 6. 2015, zápis z 12. schůze finančního výboru konané dne 27. 7. 2015.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 3
Dvořák
Hudaková

XXX
usnesení č. 69/2015/ZM
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Snížení energetické náročnosti objektu KD v
Zákupech a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech“ s firmou
EMH Stavební CZ s. r. o., Na Rokytce 1032/24, Praha 8, IČ 01972197
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Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. (Ta víceméně proběhla už u předešlého bodu.)
Ing. Petr Kreisinger, zastupitel
300.000,- Kč je KD, kolik je to u DPS?
Ing. Radek Lípa, starosta
Tam je rozpočtová rezerva 600.000,- Kč.
Ing. Petr Kreisinger, zastupitel
Vyčerpá se těch původních 5 % z rezervy.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ta rezerva je tam už obsažená. Musí být vyčerpaná do 30. 9. 2015.
Jan Dvořák, zastupitel
Rád by věřil, že vše bude probíhat jako u základní školy. Připomněl akci KD Nové Zákupy.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že zde se jedná o úplně odlišný způsob dotace. Jedná se o peníze z evropského
rozpočtu, u KD Nové Zákupy to byly peníze z MMR ČR. Evropské dotace jsou doplněny o
možnost čerpat tu 5% rezervu. Dotace s tím počítá, je o to navýšená. Už je to součástí
smlouvy o dílo.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Snížení energetické náročnosti objektu
KD v Zákupech a Snížení energetické náročnosti objektu DD a DPS v Zákupech“ s firmou
EMH Stavební CZ s.r.o., Na Rokytce 1032/24, 180 00 Praha 8, IČ 01972197, v
předloženém znění
b) pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
Hlasování:
pro: 8
proti: 2
zdržel se: 2
nehlasoval: 3
Dvořák
Hudaková

Ing. Rydygr
Vlčková

XXX
usnesení č. 70/2015/ZM
Projekt přeshraniční spolupráce – JSDHO
„Naši dobrovolní hasiči - zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa“
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Dotázala se, kdo je hlavním nositelem projektu. V případě, že německá strana, kdo bude
garantem projektu z české strany.
Ing. Radek Lípa, starosta
U přeshraniční spolupráce to funguje tak, že jeden z žadatelů je lídrem. Zde to bude německé
město Reichenbach. Výběrová řízení a věci kolem si zajišťují města samostatně, tedy by to
bylo v naší režii.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Bude se to muset předfinancovat, od koho si půjčíme?
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Ing. Radek Lípa, starosta
Určitě bychom oslovili Komerční banku, se kterou máme dobré zkušenosti. Byla by to půjčka
na půl roku. Pokud by nabídka Komerční banky přesahovala únosnou mez, tak by se udělalo
výběrové řízení.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Kdo bude zpracovávat podklady.
Ing. Radek Lípa, starosta
Podklady bude zpracovávat pí Iva Hübnerová, která má zkušenosti s tvorbou žádostí
přeshraniční spolupráce. O tom, zda jsme byli úspěšní, se dozvíme 9. 12. 2015.
Ing. Petr Kreisinger, zastupitel
Není to ovlivněno počtem českých obcí?
Ing. Radek Lípa, starosta
Měla by být vyváženost na české straně. Pokud německá strana bude žádost o milion, česká
strana musí také.
Jan Dvořák, zastupitel
Nebylo by lepší půjčit si na celou tu částku a pak ji celou vyúčtovat?
Ing. Radek Lípa, starosta
Možností je několik. Lze do financování zahrnout i rezervní účet.
Jan Dvořák, zastupitel
Vznesl dotaz, zda auto bude plně vybavené.
Ing. Radek Lípa, starosta
Budeme žádat o plnou výbavu. Do žádosti dáme auto s plnou výbavou, co potřebují, si řeknou
hasiči.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje záměr projektu „Naši dobrovolní hasiči - zodpovědnost pro budoucnost ve
společném domově Evropa“, jehož cílem je vytvoření společné přeshraniční struktury
dobrovolných hasičů pro řešení krizových situací a pořízení odpovídající techniky
b) schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát
Sasko 2014-2020 na projekt „Naši dobrovolní hasiči - zodpovědnost pro budoucnost ve
společném domově Evropa“
c) se zavazuje vyčlenit prostředky pro průběžné financování projektu „Naši dobrovolní hasiči
- zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa“ po celou dobu jeho
realizace (duben 2016 až prosinec 2018) do výše maximálně 350.000 EUR za město
Zákupy.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 71/2015/ZM
Udělení „Prestižní ceny města Zákupy za rok 2015“
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy uděluje „Prestižní cenu města Zákupy za rok 2015“ panu J. C.,
Zákupy za celoživotní aktivní činnost v oblasti sportu a soustavný přínos k rozvoji
tělovýchovy mladé generace ve městě Zákupy.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 72/2015/ZM
Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2014
- Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2014
Předkládá Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka
Paní místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem, pan starosta zahájil
k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2014,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Podralsko, IČ 70809721, za rok 2014.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 73/2015/ZM
Osadní výbor Božíkov
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 9. schůze konané dne 2. 8. 2015.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Informoval o čistotě vody na koupališti. Voda je čistá, ale při minulé kontrole bylo z vody
vzorkově odebráno 202 vodních plžů, z nich 6 plžů vylučuje cerkárie. Máme tedy vodu
nevyhovující ke koupání. Pokud pomineme finanční ztráty (za vstup se nevybírá), tak byla
městu udělána antireklama. Dnes, když někam přijedete a řeknete Zákupy, tak je to spojeno
s tím, že to je tam, kde mají tu špinavou vodu. V té vodě se tam od začátku prázdnin koupou
batolata, děti, dospělí lidé, senioři a nikomu nic nebylo. Udělali jsme, co jsme mohli, ale
vodou pro vylučování cerkárií nevyhovujeme.
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Pro příští sezonu se nechá koupaliště vypuštěné, aby zde nemohly zahnízdit divoké kachny,
které jsou původci těchto problémů. V zimě se koupaliště nevypouštělo, protože jsme
vyslyšeli přání lidí, že by se na koupališti mohlo bruslit. Zima byla, jaká byla, mrzlo jen tři
dny. Musíme to brát jako fakt a udělat vše pro příští sezonu.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
V první polovině roku byl problém s narovnáním příjmové stránky rozpočtu. Zajímá ho, jaká
je v současné době situace.
Ing. Radek Lípa, starosta
Daně se zlepšily, nyní sdílené daně chodí, tak jak se plánovalo. Dorovnalo se to, co chybělo
z jara. Peníze chodí, tak jak bylo v roce 2014 slíbeno.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se na názor zastupitelů ve věci zajištění přímého přenosu z jednání zastupitelstva na
webové stránky města.
Ing. Radek Lípa, starosta
Problém by to nebyl, jen neví, jaká by byla sledovanost. Byla by to jen další investice, protože
by se musela nainstalovat kamera, která by to snímala a přenášela. On sám s tím nemá
nejmenší problém, ale myslí si, že je to zbytečné.
Jan Dvořák, zastupitel
Má ještě někdo jiný nějaký názor?
Edita Růžičková, zastupitelka
Také si myslí, že je to zbytečné. Vyvěšují se i pozvánky.
Jan Dvořák, zastupitel
To je jedno, myslel jsem si, že by to mělo větší přínos.
Jan Dvořák, zastupitel
Pane Rydygr, tak to řekněte nahlas.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Když je problém, aby se na stránky daly plakáty různejch akcí, tak si myslí, že tohle bude
velkej problém.
Jan Dvořák, zastupitel
Informoval se tam, kde vysílají a tam je sledovanost dost vysoká.
Jan Dvořák, zastupitel
Nyní reaguje na dva roky starý názor pí místostarostky – zviditelnění Zákup. Dotázal se, zda
by ve spolupráci se státním zámkem bylo možné dostat Zákupy do „panoramy“ co běží v ČT.
Jak ukazují to počasí.
Ing. Radek Lípa, starosta
Mácháč je tam odjakživa. Ale je to problém se tam dostat, protože ono to běží nějakou
půlhodinu.
Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka
Můžeme to zkusit.
Ing. Radek Lípa, starosta
Zkusím, nemám s tím problém, ale vím, že byl problém i Mácháč.
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Miloslava Hudaková, zastupitelka
Žádá vedoucího Služeb místního hospodářství Zákupy, aby se provedla dezinfekce popelnic.
Zákupy páchnou. Dále upozorňuje na to, že když šla ze hřbitova, byly chodníky zaneřáděné
od koní.
Jan Dvořák, zastupitel
Z pozice městského strážníka již několikrát p. Ch. kontaktoval a ten vždy chodník uklidil.
Problém je v tom, že musí děvčata, co na koních v dané chvíli jedou, chytit.
Ing. Radek Lípa, starosta
Potvrzuje, že když se p. Ch. o znečištění dozví, tak chodník uklidí.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Má připomínku k Zákupskému zpravodaji. Ptá se, od kdy se v ZZ otiskují velké anonymní
inzeráty. Není zde uvedeno, kdo to pořádá. Dala svým známým přečíst ZZ a ti se podivovali
nad tím, že se zde otiskují anonymy. Redakční rada by si na to měla dávat pozor.
Ivana Komárová, předsedkyně Osadního výboru Kamenice
Dotázala se, zda má město páku na soukromé vlastníky pozemků, kteří si tyto nesekají. Zda je
lze nějak přimět k tomu, aby si pozemek nejméně 2x do roka posekal?
Ing. Marta Dostálová, vedoucí OV
Ne. Spolupracovali v této věci již s OŽP Česká Lípa.
Ivana Komárová, předsedkyně Osadního výboru Kamenice
V souvislosti s požárem pole v Kamenici se ukázalo, že tam není žádná požární nádrž,
„kačák“, nic, z čeho by bylo možné vzít vodu. Hasiči museli pro vodu jezdit. Poukázala na to,
že pokud by zde hořel dům, tak tam nic není.
Helena Slavíková, občanka
Informovala o tom, že v souvislosti se suchem zaslechla, že by EU měla v této věci
vyhlašovat nějaký program na obnovu mokřin. Mluvili o rybnících i o tom, že o to mohou
žádat i soukromníci.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ví o tom, záleží, jaké budou programy.
Edita Růžičková, zastupitelka
Dotázala se na to, jak je to se sekáním břehů od Povodí Ohře.
Ing. Radek Lípa, starosta
Břehy seká Povodí Ohře. Neví, jak často je to povinnost, zda jednou nebo dvakrát ročně.
Edita Růžičková, zastupitelka
Upozornila na to, že to vysekají pouze u p. Vlka, kde je to vidět, ale celé Benátky nesekají.
Manžel si to seká sám, ale důchodci si to sami neposekají.
Ing. Radek Lípa, starosta
Přislíbil, že věc prověří.
Petr Starý, předseda Místního výboru Nové Zákupy
Podává návrh, aby ho zastupitelstvo odvolalo z funkce předsedy.
Ing. Radek Lípa, starosta
Sdělil, že si o tom spolu ještě promluví.
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XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 18:15 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 12. 8. 2015.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje jsou v souladu s §
16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, k nahlédnutí u tajemnice městského úřadu.
Ověření zápisu z jednání zastupitelstva města podpisy ověřovatelů a starostou města je pouze
u zápisu, který je určen k archivaci a uložen u tajemnice městského úřadu.
Zápis zapsaly:
Romana Gabrielová
pracovnice hospodářsko-správního odboru
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 14. srpna 2015

Ing. Radek Lípa
starosta města

Správnost zápisu ověřili:

Jan Dvořák
zastupitel

Hana Vlčková
zastupitelka
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