MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 3. srpna 2016 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 141/2016/ZM – 150/2016/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 17:00
hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města, občany a hosty. Sdělil, že zastupitelstvo
bylo řádně svoláno podle § 92 a § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.
Zápis z minulého zasedání ZM byl vyvěšen na úřední desce a na úřadě byl k dispozici u
tajemnice městského úřadu Ing. Zuzany Šostkové a nyní je k nahlédnutí při jednání ZM.
Nebyly k němu vzneseny žádné připomínky.
Upozornil, že ze zasedání ZM je pořizován zvukový záznam.
Zastupitelstvo se bude řídit a postupovat podle schváleného jednacího řádu.
Dle prezenční listiny (viz příloha č. 1 zápisu) starosta konstatoval, že z celkového počtu 15
členů ZM je nyní přítomno 14 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet. Paní Vlčková
přijde později. Paní Vlčková se do konce zasedání nedostavila.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 14
Omluveni: 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.
Zároveň navrhl vypustit bod č. 6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Zvýšení bezpečnosti –
rekonstrukce chodníku v Božíkově u Zákup – ISPROFOND 5517510074“, jedná se o dotační
akci. Chodník bude kratší pro lepší průjezdnost, ale konečné odsouhlasení chybí, bude se
jednat o méněpráce.
Další diskuze neproběhla. Pan starosta dal hlasovat.
Navržený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky
A) Prodej části pozemku p. č. 412/1 v k. ú. Kamenice u Zákup
- p. M. Š., Kozly a pí A. Š., Zákupy
B) Prodej pozemků p. č. 548/3 a p. č. 548/5 v k. ú. Božíkov
- p. N. J., Česká Lípa
C) Prodej pozemku p. č. 1796 v k. ú. Zákupy
- p. T. A. a pí M. A., Zákupy

Zápis z 15. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 3. 8. 2016
1/16

D) Koupě pozemku p. č. 1532 v k. ú. Zákupy
E) Zrušení věcného předkupního práva
- J. M., M. B., Na Ptačí louce, Česká Lípa
3. Zápisy ze schůzí finančního výboru
4. Rozpočtové opatření č. 11/2016
5. Veřejná zakázka „Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy
- USKP: 33758/5-3444“
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Zvýšení bezpečnosti – rekonstrukce chodníku
v Božíkově u Zákup – ISPROFOND 5517510074“
7. Prestižní cena města Zákupy za rok 2016
8. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu Zákupy
– p. J. K., 471 23 Zákupy
9. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu Zákupy
– p. J. J., Lužická, 470 01 Česká Lípa
10. Soudní spor – určení vlastnictví pozemků – Kamenický vrch
11. Návrh na zvýšení transparentnosti jednání zastupitelstva města
- zavedení přímých (on-line) přenosů z jednání zastupitelstva města na veřejně
přístupných mediálních kanálech (internet – You Tube)
- zveřejňování písemných podkladů pro jednání zastupitelstva na webu města
12. Změna složení členů kontrolního výboru
13. Interpelace
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Zastupitelstvo města navržený a upravený program jednání schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Jana Benešová, Josef Jirásek, Mgr. Čestmír Kopřiva
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Jan Dvořák, Ing. Petr Kreisinger
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 1

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 141/2016/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. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 26. 7. 2016.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 142/2016/ZM
Pozemky
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Bod A)
Prodej části pozemku p. č. 412/1 v k. ú. Kamenice u Zákup
- p. M. Š., Kozly a pí A. Š., 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. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 412/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 85 m2 v k. ú.
Kamenice u Zákup, p. M. Š., Kozly , Kozly u České Lípy a pí A. Š., Zákupy, za cenu 120,Kč/m2, celková cena 10.200,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod B)
Prodej pozemků p. č. 548/3 a p. č. 548/5 v k. ú. Božíkov
- p. N. J., Pod Holým vrchem, Česká Lípa
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. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemků p. č. 548/3 trvalý travní porost o výměře 799 m2 a p. č. 548/5
trvalý travní porost o výměře 38 m2 v k. ú. Božíkov, p. N. J., Pod Holým vrchem, Česká
Lípa, za cenu 300,- Kč/m2, tj. 251.100,- Kč + DPH 21 %,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod C)
Prodej pozemku p. č. 1796 v k. ú. Zákupy
- p. T. A. a pí M. A., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Nelíbí se mi cena, i když je to svažitý terén, je to velká plocha, za 30,- Kč je to levné, Š.
musíme zaplatit velké peníze, navrhuji cenu 50,- Kč.
Ing. Radek Lípa, starosta
Je to cena obvyklá ceníku obce Zákupy. Minimální cena v ceníku je 30,- Kč.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Dávám protinávrh na jinou cenu, 50-60 Kč.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud zvedneme cenu a neschválíme částku 30,- Kč, nebude plnění bodu odsouhlaseno.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Navrhuji stále protinávrh s cenou 50,- Kč.
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K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený protinávrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 1796 trvalý travní porost o výměře 960 m2 v k. ú. Zákupy, p.
T. A. a pí M. A., Zákupy, za cenu 50,- Kč/m2, tj. 48.000,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 5
proti: 2
zdržel se: 7
nehlasoval: 1
Dvořák
Hudaková
Růžičková
Ing. Řezník
Serdelová

Jirásek
Ing. Paták

Usnesení nebylo přijato.
Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana Benešová přečetla původní návrh
usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 1796 trvalý travní porost o výměře 960 m2 v k. ú. Zákupy, p.
T. A. a pí M. A., Zákupy, za cenu 30,- Kč/m2, tj. 28.800,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 7
proti: 3
zdržel se: 4
nehlasoval: 1
Dvořák
Hudaková
Růžičková

Benešová
Ing. Kreisinger
Ing. Řezník
Serdelová

Usnesení nebylo přijato.
Bod D)
Koupě pozemku p. č. 1532 v k. ú. Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Radek Lípa, starosta
K tomuto materiálu máte přiloženo stanovisko projektanta, kde je uvedeno to, co jsem říkal na
minulém zastupitelstvu. Zainvestování pozemků by bylo minimálně o milión dražší, musela by
být zbudována čerpací stanice odpadních vod a souběžný kanalizační výtlak. Další nevýhody
jsou zmíněny ve stanovisku projektanta. Nákup pozemku je pro danou lokalitu nejlevnější
řešení.
Miloslava Hudaková,zastupitelka
Své stanovisko neměním.
Ing. Radek Lípa, starosta
S pozemkem se počítalo, už když se dělaly první studie, pozemky by to prodražilo, neměli
bychom jít pod cenu zainvestování, pak by mohly být pozemky neprodejné.
Jan Dvořák, zastupitel
Využili jste všechny možnosti, jak se obejít bez koupě?
Ing. Radek Lípa, starosta
Jaké možnosti, vyvlastnění by nešlo, splašky proti kopci nepotečou.
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Jan Dvořák, zastupitel
Věcné břemeno.
Ing. Radek Lípa, starosta
Nelze udělat bez svolení druhé strany.
Jan Dvořák, zastupitel
Vadí mi ta cena, někdo to koupil za 2,50 Kč, nemohu souhlasit.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje odkoupení pozemku p. č. 1532 ostatní plocha o výměře 334 m2 v k. ú. Zákupy,
dle zákresu, od p. Ing. M. Š. a pí M. Š., Zákupy za cenu 300,- Kč/m2, tj. celkem 100.200,Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 12
proti: 2
zdržel se: nehlasoval: 1
Dvořák
Hudaková

Bod E)
Zrušení věcného předkupního práva
- J. M., M. B., Na Ptačí louce , Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Mé stanovisko se nemění, je tolik zájemců o parcely, proč to město nevykoupí za tu cenu a
nenabídneme to jako město někomu jinému.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ještě nás nepožádali o odkup.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Tak ať nás požádají, uspokojíme tím místní lidi, kteří mají žádost o pozemek ke stavění.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje dohodu o zrušení věcného předkupního práva ve prospěch města Zákupy
k pozemku p. č. 2618/9 trvalý travní porost o výměře 998 m2 v k. ú. Zákupy, v majetku p.
J. M. a pí M. B., Na Ptačí louce, Česká Lípa, v předloženém znění,
b) pověřuje starostu města podpisem dohody.
Hlasování:
pro: 8
proti: 4
zdržel se: 2
nehlasoval: 1
Dvořák
Bc. Kreisingerová
Hudaková
Ing. Řezník
Mgr. Kopřiva
Ing. Kreisinger

XXX
usnesení č. 143/2016/ZM
Zápisy ze schůzí finančního výboru
Předkládá Iva Serdelová, předsedkyně finančního výboru
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Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 30. schůze finančního výboru konané
dne 11. 7. 2016 a zápis z 31. schůze finančního výboru konané dne 25. 7. 2016.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 144/2016/ZM
Rozpočtové opatření č. 11/2016
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. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtovým opatřením č. 11/2016 tyto rozpočtové
změny v upraveném znění:
1. Navýšení příjmů
1.1 navýšení příjmů v rozpočtu na položce 4213 – investiční přijaté transfery ze státních
fondů o 164 000,- Kč (dotace na snížení energetické náročnosti DPS, KD, ZŠ a MŠ)
1.2 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 2122 – sběr a zpracování druhotných surovin a
položce 2111 – příjmy z poskytování služeb a výrobků o 2 000,- Kč
1.3 navýšení příjmů v rozpočtu na paragrafu 3319 - ostatní záležitosti kultury a položce 2321
– přijaté neinvestiční dary o 100 000,- Kč (dary)
2. Navýšení výdajů
2.1 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5169 – nákup
ostatních služeb o 65 000,- Kč (závěrečné zprávy SEN ZŠ a MŠ vyúčtování dotace)
2.2 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3113 – základní školy a položce 5331 –
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 65 000,- Kč (mzdové
prostředky na nepedagogické pracovníky)
2.3 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3613 – nebytové hospodářství a položce 5151 –
studená voda o 34 000,- Kč (zvýšení záloh na spotřebu vody v KD)
2.4 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 3319 – ostatní záležitosti kultury a položce
5169 – nákup ostatních služeb o 100 000,- Kč (slavnosti, publikace viz 1.3)
2.5 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 4350 - domovy pro seniory a položce 5169 –
nákup ostatních služeb o 2 000,- Kč
2.6 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 6121 –
budovy, haly a stavby o 100 000,- Kč (pergoly u DPS viz 3.1)
2.7 navýšení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 – požární ochrana – dobrovolná část a
položce 5139 – nákup materiálu o 60 000,- Kč (Projekt Přeshraniční spolupráce)
3. Snížení výdajů
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3.1 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 4350 – domovy pro seniory a položce 5331 –
neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o 100 000,- Kč (viz 2.6)
3.2 snížení výdajů v rozpočtu na paragrafu 5512 - požární ochrana – dobrovolná část a
položce 5169 – nákup ostatních služeb o 60 000,- Kč
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se:1
nehlasoval: 1
Dvořák

XXX
usnesení č. 145/2016/ZM
Veřejná zakázka „Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy
- USKP: 33758/5-3444“
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Mně nabídka připadá strašně levná proti ostatním.
Ing. Radek Lípa,starosta
Ptal jsem se pana jednatele, mají nové stroje, svou truhlárnu, akce je placená z dotačních
peněz a my nemáme způsob, jak tuto nabídku vyřadit.
Jan Dvořák, zastupitel
Připadá mi to strašně levné.
Ing. Radek Lípa, starosta
Když to dobře dopadne, bude to dobře. Ve smlouvě o dílo je záruka 60 měsíců, toto bude i ve
smlouvě.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Výměna oken městského domu – Borská 51, Zákupy – USKP: 33758/5-3444“ a
přidělení této zakázky uchazeči – JMV tech, s. r. o., U Stadionu 1190, Most, IČ 47286334
v celkové částce za dílo 614.036,35 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy,
b) pověřuje Ing. Radka Lípu, starostu města podpisem smlouvy o dílo v navrženém znění.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Dvořák
XXX
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - „Zvýšení bezpečnosti – rekonstrukce chodníku
v Božíkově u Zákup – ISPROFOND 5517510074“ – staženo z programu
XXX

usnesení č. 146/2016/ZM
Prestižní cena města Zákupy za rok 2016
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
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Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy uděluje „Prestižní cenu města Zákupy za rok 2016“ panu F. V.,
Zákupy za celoživotní práci pro město Zákupy, realizovanou ve spolkové činnosti především
jako dlouholetý aktivní člen a funkcionář Sboru dobrovolných hasičů Zákupy a Vlasteneckodobročinné obce baráčnické Zákupy.
Hlasování:
pro: 13
proti:1
zdržel se: nehlasoval: 1
Dvořák

XXX
usnesení č. 147/2016/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu Zákupy
– p. J. K., 471 23 Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Nejsou to ty pozemky, které jsme minule prodali za 120,- Kč?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ne, byl to malý kousek, jiná parcela. Pozemky, kterých se týká tato změna, nejsou ty pozemky,
které jsme prodávali za 120,- Kč.
Jan Dvořák, zastupitel
Nezvednu ruku pro změnu územního plánu, pokud se nejedná o prospěch obce, lidé nepřišli,
neměli zájem a nyní ten zájem mají, nepodpořím tuto žádost.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud lidé dostanou chuť stavět, zažádají o změnu územního plánu.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Pokud přibude nějaký dům, je to ve prospěch města.
Jan Dvořák, zastupitel
Musí se žádat o změnu územního plánu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pro město to není výdaj.
Jan Dvořák, zastupitel
O změně územního plánu se bude jednat minimálně při 10 žadatelích.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, přesně tak, jak je to uvedeno v návrhu usnesení, pokud by šel žadatel do změny sám, šly
by náklady na něj.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
V kterých je to místech?
Ing. Radek Lípa, starosta
Jsou tam zastavěné domy č. p. 39, navazuje to na zástavbu č. p. 35 a č. p. 39 je rodinný dům,
je to v zástavbě, pro město nevzniknou žádné další náklady.
Ing. Pavel Paták, zastupitel
Je to v Božíkově naproti obchodu.
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K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) pořízení Změny č. 2 územního plánu Zákupy, a to plochy zemědělské –
pozemky p. č. 1492/2 a 1492/3 v k. ú. Božíkov, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – pana J. K., bytem Zákupy, za podmínky úplné úhrady
nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu územního plánu) na její zpracování a
mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního zákona). Ke zpracování návrhu
Zadání změny č. 2 územního plánu Zákupy bude přistoupeno při minimálně 10 žádostech o
změnu územního plánu Zákupy.
Hlasování:
pro: 12
proti: 1
zdržel se:1
nehlasoval: 1
Dvořák

Hudaková

XXX
usnesení č. 148/2016/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu Zákupy
– p. J. J., Lužická, 470 01 Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
V návrhu usnesení máme jiná parcelní čísla než jsou uvedená v žádosti – takže co platí?
Ing. Radek Lípa, starosta
Odložíme na konec a já se podívám na číslo parcelní a odpovím Vám, vrátíme se poté, co
informaci zjistím.
Ing. Radek Lípa, starosta
Děkuji p. Dvořákovi, jedná se o pozemek 199/1 a199/3, tak jak je uvedeno v žádosti, jedná se
o administrativní změnu, budeme hlasovat s opravou znění p. č. 199/1 a 199/3, takto prosím,
přečíst návrhovou komisi.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) pořízení Změny č. 2 územního plánu Zákupy, a to plochy zemědělské –
pozemky p. č. 199/1 a 199/3 v k. ú. Božíkov, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – pana J. J., bytem Lužická, 470 01 Česká Lípa, za podmínky
úplné úhrady nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu územního plánu) na její
zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního zákona). Ke
zpracování návrhu Zadání změny č. 2 územního plánu Zákupy bude přistoupeno při
minimálně 10 žádostech o změnu územního plánu Zákupy.
Hlasování:
pro: 12
proti: 1
zdržel se:1
nehlasoval: 1
Dvořák

Hudaková

XXX
usnesení č. 149/2016/ZM
Soudní spor – určení vlastnictví pozemků – Kamenický vrch
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Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Chtěla bych poděkovat za dotažení do konce, ale co běželo ve článkách, byla jsem ráda za to,
co tam napsal p. J., první byl p. P., tomu musíme poděkovat, my ostatní jsme se účastnili, ty
jsi měl práci s tím a dotáhl jsi to do konce, ale pochválit musíme i pana P..
Ing. Radek Lípa, starosta
Články nepíšu.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Měli bysme poděkovat panu P...
Ing. Radek Lípa, starosta
Já bych rád poděkoval také Ing. Kresisingerovi, který mi v bádání po archivech a při
sestavování žaloby pomohl. Až budeme mít pozemky přepsané, budeme obnovovat běh kolem
Kamenického vrchu, budu rád, když se tam lidé sejdou a budeme jim moci poděkovat.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí usnesení Okresního soudu v České Lípě č. j. 34
C 60/2013–171 ve věci určení vlastnického práva města Zákupy.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
Návrh na zvýšení transparentnosti jednání zastupitelstva města Zákupy
1.: zavedením přímých (on-line) přenosů z jednání zastupitelstva města na veřejně
přístupných mediálních kanálech (internet – You Tube)
2.: zveřejňováním písemných podkladů pro jednání zastupitelstva na webu města
Předkládá Jan Dvořák, Miloslava Hudaková, zastupitelé
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi a předal slovo předkladatelům.
Jan Dvořák, zastupitel
Myslím si, že se nemáme za co stydět, děláme to pro občany, mohli by to vidět, jsme jedna
z mála obcí v okolí, která to nemá, ostatní obce mají přenos.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Vážení zastupitelé, proč jsme tuto žádost dali, už jsme ji dali jednou, chtěli bychom, aby bylo
ZM vysíláno veřejně, začali za mnou chodit lidé a ptali se, kdy budeme moderní Zákupy, ptala
jsem se, co tím myslí, chtěli ZM v online přenosech, otálela jsem s tím, ale pak jsem se
utvrdila v tom, že nastala doba, abychom toto udělali, hodně lidí má doma počítače a nejsou
pohybliví, sám pan starosta ví, že pan S. si sedl na chodník a řekl, že dál nepůjde, mladí
nemají zájem, ale doma si to pustí, staří mají zájem, doma by si to pustili, aby věděli, co se
děje v obci, došla jsem teď k názoru, že bychom na to mohli přistoupit, mohlo by se to
zrealizovat, starostové i my to máme ve volebním programu, jedná se o transparentnost,
nevidím důvod, proč by nemohli být online přenosy ze ZM, to je asi vše, vede mě zájem
starších občanů a mladí na to nemají čas, jsou v práci, ale pak by si to doma pustili,
nechceme vyhodit peníze, ale je to pro informovanost nás všech.
Ing. Radek Lípa, starosta
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Paní Hudaková, jste jedna z několika desítek, která sleduje krajské zastupitelstvo, sledovanost
krajského zastupitelstva je několik desítek lidí, pokud by veřejnost měla zájem, chodila by,
města v této době spíše ruší přenosy ze ZM, sledovanost je příliš malá, vede je k tomu zákon o
ochraně osobních údajů, na okrese Česká Lípa to má pouze Česká Lípa a Nový Bor, Mimoň
vysílá – v mimoňské televizi, obce tady jsou, ale není jich mnoho.
Co se týče uveřejňování materiálů neanonymizovaných, nezveřejňujeme se jmény – je to
zakázané, pokud někdo chce materiál vidět, je možné nahlédnout, více zveřejnit nemůžeme –
ochrana osobních údajů.
Co se týče online přenosů – problém s tím nemám, musíme doladit proces, kterým to budeme
dělat, musíme schválit změnu jednacího řádu, kde toto bude ukotveno, z technického hlediska
je to možné, náklad je 10.000,- Kč na jednu kameru, musíme se domluvit, kterým směrem
bude kamera natočena, jedna nezabere celou místnost, naše ZM bývají emotivní, bude špatně
slyšet mluvené slovo, museli bychom dát do místnosti mikrofon, aby bylo vše dobře slyšet +
nějaké poplatky, nebyla by archivace záznamů na veřejně přístupném mediu, protože hrozí
milionová pokuta od Úřadu pro ochranu osobních údajů, takže by to šlo pustit online doma,
ale poté již ne.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Pak by to postrádalo význam.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud přijdete po ZM a budete si to chtít pustit, nepůjde to, budeme muset stáhnout archivní
záznamy.
Jan Dvořák, zastupitel
Po aktualizaci ano, je tady strach z toho, abychom byli vidět, jak děláme, na kraji také nic
nemažou, pustí se jen přenos.
Ing. Radek Lípa, starosta
Párkrát jsem si to pustil, online ano, ale archivovat nelze, města to musela stáhnout, protože
se dostala do problémů, online ano, jen říkám technické věci, pokud se k tomu budeme chtít
vrátit, musí být přepracován jednací řád ZM, ale uloženo to mít nemůžeme, tak jako nemáme
nikde zvukový záznam uveřejněný, to samé bude s tímto přenosem, šlo by pustit, pouze bez
slov, proti online vysílání nemám nic.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Návrh je v pořádku, tak jak je, nehrozí žádný postih?
Jan Dvořák, zastupitel
Požádal jsem o spolupráci lidi, kteří se tím zabývají, probíral jsem to se zastupiteli kraje, tam
je vše vymazáno – osobní údaje, to nemůže být zveřejněno.
Ing. Radek Lípa, starosta
K čemu to bude, když tam nebudou jména?
Jan Dvořák, zastupitel
Záznam ne, ale přímý přenos ať mají lidé k dispozici.
Ing. Radek Lípa, starosta
Jsem pro.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Navrhl bych, aby předkladatelé doplnili návrh o právní a finanční stránku a pak se k tomu
vrátíme.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Jsem proti, od toho máme úředníky, aby toto zjistili – vedení města.
Ing. Radek Lípa, starosta
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Proto říkám, náklady na online vysílání 10.000,- Kč, z právního hlediska některá města
přistoupila k tomu, že se to nearchivovalo.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Já chci jen přímý přenos.
Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka
Já si nedovedu představit, jak si budeme posílat mikrofon, někdy reagujeme rychle, tam to
nevidím, další varianta je, že budeme mít u každého místa mikrofony, pak se nám to ale
prodraží, tolik mikrofonů vzhledem k proporcím této místnosti, to možné není.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
V České Lípě to mají a jde to.
Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka
V České Lípě je ta místnost k tomu přizpůsobená.
Ing. Radek Lípa, starosta
Tady se ta místnost využívá i k jiným účelům, takže by to nešlo.
Nejprve musíme schválit změnu jednacího řádu, až poté online vysílání, pokud budeme jednat
jinde, tam to nelze – Nové Zákupy online přenos a budeme zase měnit jednací řád, s paní
tajemnicí se to pokusíme zakomponovat do jednacího řádu, tak aby byl platný.
Jan Dvořák, zastupitel
Takže bychom to měli předložit jako změnu jednacího řádu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Musíme mít schválenu změnu jednacího řádu.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
To je pro mě b), pro mě a) je, zda máme zájem, musíme se dohodnout, jestli ano, pak můžeme
měnit jednací řád. Máme i domov důchodců, tam by jim to také pustili.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud souhlasíte, že bychom měli připravit materiály, prostředky a ostatní věci k zajištění
přímých přenosů, budeme tu mít mikrofony a budeme si je půjčovat.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Technik vám poradí.
Ing. Radek Lípa, starosta
Vím, že spoustu měst od toho ustupuje, Mimoň kdyby neměla MITEL, ustoupí od toho také.
Teď to bude hlasování ne o návrhu usnesení, ten se dnes schvalovat nebude, ale o online
vysílání, kdo souhlasí? V zápisu bude „pro“ je většina – připravíme, budeme s tím pracovat.
K materiálu neproběhla další diskuze.
Zastupitelstvo města Zákupy
1. schvaluje zavedení přímých (on line) přenosů ze svých jednání, počínaje příštím jednáním
zastupitelstva města,
2. schvaluje zveřejňování anonymizovaných verzí písemných podkladů pro jednání
zastupitelstva města na webových stránkách města, počínaje příštím jednáním
zastupitelstva,
3. ukládá radě města zajistit splnění usnesení uvedených pod čísly 1. a 2. tohoto usnesení v
termínu do příštího jednání zastupitelstva města.
XXX

usnesení č. 150/2016/ZM
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Změna složení členů kontrolního výboru
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. Paní Jana
Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
a) odvolává, na vlastní žádost, p. Jana Dvořáka, bytem V Lukách 126, Zákupy z funkce člena
kontrolního výboru ke dni 3. 8. 2016
b) volí p. Jana Dvořáka st., bytem V Lukách 126, Zákupy členem kontrolního výboru s
účinností od 4. 8. 2016.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se:1
nehlasoval: 1
Mgr. Hajdů

XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa,starosta
Chtěl bych pochválit Služby místního hospodářství, zvlášť pracovníky na veřejně prospěšné
práce, zaznamenal jsem kladné hodnocení jejich práce od občanů města Zákupy, takže děkuji,
protože letošní léto přeje růstu trávy, takže je náročné udržet vše v pořádku, je to za cenu
přesčasů, vstřícnosti v čerpání dovolené.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Nádražní ulice?
Ing. Radek Lípa, starosta
Bude během dvou týdnů, chtěl jsem, aby se to provádělo najednou společně s krajskými
opravami. Auta by si tak nezkracovala cestu středem města.
P. S., občanka města
Souhlasím, VPP odvádějí dobrou práci, ale kdo jim zadává tu práci, oni vytrhávají trávu před
závodem, ta tam znovu naroste, záhon u nádraží vyplejí na hlínu, všechna čest, ale pak to
znovu zaroste, přimlouvala bych se za ně, aby nebyli bráni na tuto práci.
Ing. Radek Lípa, starosta
To samé je s úklidem, sekáním trávy. Po posekání také tráva znovu vyroste.
P. S., občanka města
Upravila bych keře a křoví u zdi, když přijede turista, měl by mít hezké okolí, ne jít džunglí, je
to můj subjektivní názor, u školy je krásný pažit, ale tento vstup do města není dobrý,
Ing. Radek Lípa, starosta
Musíme sekat, uklízet atd., pokud to neuděláme, budeme mít problém, stále to zarůstá.
Na koupališti - pláž je to samé, aby byla čistá, je to tak, tráva roste pořád dokola.
J. S., občan města
Nádražní ulice, bude se moci vyjet s vozy pro ty, kteří tam bydlíme?
Ing. Radek Lípa, starosta
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Při pokládce asfaltu to nepůjde, ale do doby položení by to mělo být realizovatelné, my
budeme vědět 2-3 dny dopředu, že se bude potahovat a dáme vědět včas, abyste věděli, kdy
nevyjedete.
J. S., občan města
K chodníkům – existují kartáče, jako jsou na zametacím stroji, existují i na křovinořez, nevím
kolik by to stálo, ale existuje to, ale bylo by to efektivnější, náklady neznám.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, existuje to, je to hezké, ale tam, kde už to mají, musí to lidé vyplet ručně, protože je to
nedostatečné.,
J. S., občan města Zákupy
Vydrhne to vše, i žvýkačky.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, ale opak je pravdou, musí se následně dočistit.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Chtěl bych navázat na povídání o turistech, ti neřeší trávu, ale ptají se mě v muzeu, kdy tady
skončila druhá světová válka, na chodníku jsou opilí lidé, běhají tady, kvůli tomu odmítli jít ke
mně do muzea, trávu turisté neřeší, ale spíš tady to prostředí, prý se nic nemění, budovy jsou
chátrající.
P. S., občanka města
Kamarádka mi vyprávěla, že opilá žena vykonávala potřebu, když šli z burzy, je to nedůstojné.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pozemky a budovy při vstupu do města nejsou v majetku města, s tím nic neuděláme, co se
týče opilců, řeší to státní policie, městská policie, naší snahou je dostat tyto lidi mimo
památkovou zónu, my je nenapravíme, když jim nabídneme pomoc, tel. čísla, lékaře atd.,
odmítnou, pomoc nepřijmou, řešíme to s MP, bezdomovce na náměstí i v Nových Zákupech.
Jan Dvořák, zastupitel
Teď byl jeden úspěch Nové Zákupy, před čtrnácti dny se nám podařilo vytlačit tyto lidi
z centra města, nemohu tady jako strážník MP stát 24 hodin denně, musím obcházet Nové
Zákupy, Brenou atd., já je vyhodím, postojím půl hodiny na náměstí, odejdu a jsou tu znovu,
je to pořád dokola.
Ing. Radek Lípa, starosta
MP jsme uložili, aby se na toto téma zaměřila, není to důstojné pro turisty.
Těm lidem se snažíme pomoci, pomoc odmítají.
Petr Starý, předseda Místního výboru Nové Zákupy
Dokud je léto – instalace světla na vozovku v Nových Zákupech, kde chodí lidé ze školky,
v zimě je tam tma, jenom řešení je, dát to na městský barák.
Ing. Radek Lípa, starosta
Více jsem se dostal do problematiky přechodů pro chodce, výjimky lze povolit a bude to i
součást osvětlení, teď jsou doby dovolených, dopravní inspektorát, budu s nimi diskutovat, ta
možnost tam je, řešili jsme místa pro přecházení u chodníku – přechod pro chodce, nemůžeme
si ho namalovat, kde chceme, musíme to mít schváleno, budeme o tom jednat po dovolených
na dopravním inspektorátu, to samé je u zámku, ale i toto řešíme, na státním fondu dopravní
infrastruktury je dost prostředků, nechali jsme vypracovat studii na pokračování chodníku
v Božíkově, Kamenici, rekonstrukci chodníku ve městě v Mimoňské a Borské ulici, chodníky
nesplňují bezpečnostní prvky.
H. S., občanka města
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Jsme jako na periferii, nemáme ani chodník ani kanalizaci, jen trávu, všude jsou chodníky, ale
tady v obci chodník není.
Ing. Radek Lípa, starosta
Tam šance byla, ale visí to na majitelce pozemku, které vadí vybudování chodníku, občanka
nechce tento pozemek městu prodat, proto nelze chodník vybudovat. Zkusíme to znovu s paní
jednat o prodeji.
J. D. st., občan města
Pozemek 1532, to je ta okrajová část cesty na Kameničák?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, je to od zahrádek a táhne se nahoru k Jánovým, je to příkop.
Iva Serdelová, zastupitelka
Přívalový déšť zatopil příkopy a voda pak přetekla z příkopů do sklepů, příkopy by bylo
potřeba vyčistit, voda se musela čerpat ze sklepů.
Ing. Radek Lípa, starosta
Projednám to s Krajskou správou silnic. Budu požadovat, aby příkopy vyčistili.
J. D. st., občan města
Všichni vidíme, jak vypadají chodníky v obci, bylo by potřeba se zajímat o generální opravu,
v Božíkově to přivítají, ale kdo to trošku zná, proč stavějí na úhle a vyplňují betonem,
kamiony to zničí, už se to sype, má někdo stavební dozor?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, je tam stavební dozor, vše se předkládalo k vyjádření, musí to splňovat parametry a
chodník tomu odpovídá.
J. D. st., občan města
Řemeslo je špatné, děláme novou věc, ale špatně.
Ing. Radek Lípa, starosta
Můžeme to probrat se stavebním dozorem.
J. D. st., občan města
V projektu to určitě není, kdo by to tam dal?
Ing. Radek Lípa, starosta
Projekt je kontrolovaný.
J. D. st., občan města
Já jsem ochoten to projít a ukázat vám ty nedostatky.
Ing. Radek Lípa, starosta
Každý den byly kontrolní dny, byl tam stavební dozor, autorizovaný dozor. Na dalším
kontrolním dnu to přednesu znovu, nemám s tím problém.
J. D. st., občan města
Za krátkou dobu to bude zničeno.
J. D. st., občan města
V Nových Zákupech je nová fabrika, jak je počítán průjezd kamionů?
Ing. Radek Lípa, starosta
Bylo stavební povolení, studie, vše bylo schváleno, prošlo to nejen naším stavebním úřadem,
ale i stavebním úřadem v České Lípě, teď nedovedu odpovědět na otázku.
J. D. st., občan města
Pro lidi, kteří tam bydlí, je to peklo.
Ing. Radek Lípa, starosta
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Proto se snažíme tam udělat chodník.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 18:58 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 3. 8. 2016.
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:
Daniela Seidlová
pracovnice hospodářsko-správního odboru
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 5. srpna 2016

Ing. Radek Lípa
starosta města

Správnost zápisu ověřili:

Jan Dvořák
zastupitel

Ing. Petr Kreisinger
zastupitel
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