MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 19. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 14. prosince 2016 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 170/2016/ZM – 180/2016/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 12 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet. Omluveni jsou
paní Edita Růžičková, Iva Serdelová, Hana Vlčková.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 12
Omluveni: Edita Růžičková, Iva Serdelová, Hana Vlčková
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 upozornil na doplnění programu o bod č. 11 Osadní výbor Kamenice. Materiál byl
zastupitelům zaslán dodatečně po obdržení od předsedkyně výboru pí Komárové.
Diskuze neproběhla. Pan starosta dal hlasovat.
Navržený, doplněný a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Zápis z jednání kontrolního výboru
3. Změna složení členů finančního výboru
4. Zápis ze schůze finančního výboru
5. Rozpočtové opatření č. 22/2016
6. Provádění rozpočtových opatření v závěru roku
7. Rozpočet města Zákupy na rok 2017
8. Rozpočtový výhled města Zákupy na období 2018 – 2020
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu
10. Osadní výbor Božíkov
11. Osadní výbor Kamenice
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: Zastupitelstvo města navržený a doplněný program jednání schválilo.
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nehlasoval: 3

Návrh složení návrhové komise: Mgr. Jaroslav Hajdů, Ing. Petr Kreisinger,
Ing. Pavel Řezník
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 3

Návrh složení ověřovatelů zápisu: Jan Dvořák, Miloslava Hudaková
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 3

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 170/2016/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. Pan Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 5. 12. 2016.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 171/2016/ZM
Zápis z jednání kontrolního výboru
Předkládá Ing. Pavel Řezník, předseda kontrolního výboru
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápis z 6. schůze kontrolního výboru ze dne 16. 11. 2016,
b) schvaluje plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 172/2016/ZM
Změna složení členů finančního 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. Pan Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl 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, bere na vědomí rezignaci paní Edity
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Růžičkové, bytem Benátky 162, Zákupy na funkci členky finančního výboru ke dni 31. 12.
2016.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 173/2016/ZM
Zápis ze schůze finančního výboru
Předkládá Iva Serdelová, předsedkyně finančního výboru
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 39. schůze finančního výboru konané
dne 5. 12. 2016.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 174/2016/ZM
Rozpočtové opatření č. 22/2016
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Radek Lípa, starosta
Kromě dalšího p. starosta uvedl: Rozpočtové opatření se týká mimo jiné snížení plateb
z dobývacího prostoru o 106.000 Kč, které prověřujeme.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
V reakci na p. starostu: Když jsem jezdila do pískoven na valné hromady, upozorňovali, že se
nebude těžit, možná je to z tohoto důvodu, bude to v Okřešicích.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2016 na straně příjmů ve
výši 181.000,- Kč a na straně výdajů ve výši 181.000,- Kč, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 175/2016/ZM
Provádění rozpočtových opatření v závěru roku
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Můj názor znáte z minula, nemohu pro toto hlasovat.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádění rozpočtových opatření
Radou města Zákupy v období od 15. 12. 2016 do 30. 12. 2016.
Hlasování:
pro: 10
proti: 2
zdržel se: nehlasoval: 3
Dvořák
Hudaková

XXX
usnesení č. 176/2016/ZM
Rozpočet města Zákupy na rok 2017
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
V. Z., občan Zákup
Jak to bude s pozemky p. č. 1609?
Ing. Radek Lípa, starosta
K prodeji budou, myslím do první poloviny roku 2017.
V. Z., občan Zákup
Spokojen nejsem, protože nám zájemcům se to prodražuje, tím prodlužováním, začínají
stoupat úroky u hypoték.
Ing. Radek Lípa, starosta
Bohužel rychleji to nepůjde. Jaký bude způsob prodeje, uvedeme na zastupitelstvu, já si
myslím, že ideální je dražba pozemků.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje schodkový rozpočet na rok 2017 v navrženém znění
v následujících objemech:
příjmy:
50 892 300,- Kč
výdaje:
55 786 000,- Kč
financování:
4 893 700,- Kč.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 3
Dvořák

XXX
usnesení č. 177/2016/ZM
Rozpočtový výhled města Zákupy na období 2018 – 2020
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 Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtový výhled města Zákupy na období 2018 2020.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
Dvořák
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XXX
usnesení č. 178/2016/ZM
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Je tam zahrnuta i burza? Kvůli letním měsícům?
Ing. Radek Lípa, starosta
Není a myslím, že burza by tam neměla být zahrnuta.
E. S., občanka Zákup
Pokud budu mít oslavu po 22. hodině, musím to hlásit?
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Nemusíte nic hlásit.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2016, o nočním klidu.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 179/2016/ZM
Osadní výbor Božíkov
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 Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 20. schůze konané dne 27. 11. 2016.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 180/2016/ZM
Osadní výbor Kamenice
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 Mgr.
Jaroslav Hajdů přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze 7. schůze Osadního výboru Kamenice
ze dne 16. 11. 2016.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
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XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Chtěl bych všem zastupitelům poděkovat za celoroční činnost, popřát hodně zdraví a štěstí
v novém roce a ještě doplním, že online vysílání jsme zatím odsunuli, museli jsme přeobjednat
kameru, takže příště už to bude připravené.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
U nás v Družstevní ulici nejde místní rozhlas.
Ing. Radek Lípa, starosta
Děkuji, prověříme.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Obrátili se na mě dva občané se žádostí, aby městská policie věnovala zvýšenou pozornost
místu za koupalištěm, jeden občan tam dělá skládku, je to za koupalištěm dozadu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Minulou neděli to tam nebylo, ale děkuji, poprosím technické služby o úklid.
Petr Starý, předseda Místního výboru Nové Zákupy
Půjčíte mi klíče od restaurace na besídku?
Ing. Radek Lípa, starosta
Půjčím.
Petr Starý, předseda Místního výboru Nové Zákupy
Křižovatka u mlejna, vypisuje se řízení na opravu? Je tam zničený chodník.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, zaznělo to tady v rámci akce chodník v Kamenické ulici, chodník měl končit na
autobusové zastávce, s tím byla spojená rekonstrukce, ale akce nebyla dokončena.
Petr Starý, předseda Místního výboru Nové Zákupy
V noci je tam tma, je to nebezpečné.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Můžeš nás informovat, jak pokračuje plán revitalizace na sídlišti?
Ing. Radek Lípa, starosta
Do konce roku budou poslány vizualizace, abychom měli představu, jak to bude vypadat.
Jakmile budou vizualizace hotové, svoláme sezení do jídelny nebo do Kulturního domu, o to
bude zájem, tam to představíme a jako jsme se bavili na pochůzce - tento strom ano, tento ne,
stejně se takto pobavíme, kácení je tam tak akorát, výsadba je navýšena tak, aby se oddělily
bytovky.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 17.48 hodin.
XXX
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Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 14. 12. 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 15. prosince 2016

Ing. Radek Lípa
starosta města

Správnost zápisu ověřili:

Jan Dvořák
zastupitel

Miloslava Hudaková
zastupitelka
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