MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 28. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 22. listopadu 2017 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 250/2017/ZM – 260/2017/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 a obrazový záznam včetně on-line přenosu
jednání na webových stránkách města.
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 10 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet. Omluveni jsou
pí Jana Benešová, Mgr. Čestmír Kopřiva, Ing. Pavel Řezník, pí Iva Serdelová, p. Jan Dvořák
přijde později.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 10
Omluveni: Jana Benešová, Jan Dvořák, Mgr. Čestmír Kopřiva, Ing. Pavel Řezník,
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.
Diskuze neproběhla. Pan starosta dal o předloženém návrhu hlasovat.
Navržený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky a věcná břemena
A) Prodej části pozemku p. č. 295/1 v k. ú. Božíkov
- pan L. T., Přílepská, Roztoky
B) Prodej části pozemku p. č. 1535/1 v k. ú. Božíkov
- pan J. M. a pí M. M., Božíkov, Zákupy
C) Prodej části pozemku p. č. 1535/1 a odkup části pozemku p. č. 38/5 v k. ú. Božíkov
- pan J. N. a pí M. N., Božíkov , Zákupy
D) Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej částí pozemku p. č. 324/1 v k. ú.
Zákupy
- paní I. M. a pí I. Z., Nádražní, Zákupy
- pan M. S., p. M. S. a p. J. S., Nádražní, Zákupy
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3. Zápisy ze schůzí finančního výboru
4. Rozpočtové opatření č. 18/2017
5. Kontokorentní úvěr
6. Výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a předsedům výborů
a komisí
7. Správa bytového fondu města
A) Prominutí dluhu – pan J. J., Nové Zákupy, Zákupy
B) Prominutí dluhu – paní R. G., Nové Zákupy, Zákupy
8. Změny územního plánu
A) Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– paní M. H., Bratří Čapků, Česká Lípa
B) Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– pan P. K., Gagarinova, Zákupy
C) Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– pan M. P., Brenná, Česká Lípa
9. Dobrovolný svazek obcí EKOD - vstup nových členských obcí
10. Osadní výbor Božíkov
11. Zápis z jednání kontrolního výboru
12. Interpelace
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Zastupitelstvo města navržený program jednání schválilo v předloženém znění.
Návrh složení návrhové komise: Hana Vlčková, Miloslava Hudaková, Josef Jirásek
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Ing. Petr Kreisinger, Ing. Zdeněk Rydygr
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 250/2017/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 Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 10. 11. 2017.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 251/2017/ZM
Pozemky a věcná břemena
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Bod A)
Prodej části pozemku p. č. 295/1 v k. ú. Božíkov
- pan L. T., Přílepská, Roztoky
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. Paní Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 295/3 lesní pozemek o výměře 113 m2 v k. ú. Božíkov, dle
geometrického plánu č. 244-152/2017, p. L. T., Přílepská, Roztoky, za cenu 120,- Kč/m 2, tj.
13.560,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 1535/1 v k. ú. Božíkov
- pan J. M. a pí M. M., Božíkov, 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 Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 1535/10 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189 m2 v k.
ú. Božíkov, dle geometrického plánu č. 245-1197/2017, p. J. M. a pí M. M., Božíkov,
Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, tj. 22.680,- Kč,
b) pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod C)
Prodej části pozemku p. č. 1535/1 a odkup části pozemku p. č. 38/5 v k. ú. Božíkov
- pan J. N. a pí M. N., Božíkov, 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 Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemků p. č. 1535/11 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 129 m2 a p. č.
1535/12 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 53 m2 v k. ú. Božíkov, dle geometrického
plánu č. 245-1197/2017, p. J. N. a pí M. N., Božíkov, Zákupy, za cenu 120,- Kč/m 2, tj.
21.840,- Kč,
b) schvaluje odkoupení pozemku p. č. 38/7 trvalý travní porost o výměře 104 m2 v k. ú.
Božíkov, dle geometrického plánu č. 245-1197/2017, od p. J. N. a pí M. N., Božíkov,
Zákupy za cenu 120,- Kč/m2, tj. 12.480,- Kč,
c) pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
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Bod D)
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej částí pozemku p. č. 324/1 v k. ú.
Zákupy
- paní I. M. a paní I. Z., Nádražní, Zákupy
- pan M. S., pan M. S. a pan J. S., Nádražní, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Sdělil, že podá protinávrh
k tomuto usnesení. Myslí si, že by si město pozemek mělo ponechat. Jedná se o pozemek, ze
kterého mají přístup na své pozemky tři vlastníci. Zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p.
č. 324/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 90 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu,
pí I. M. a pí I. Z., Nádražní, Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, v předloženém znění,
b) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p.
č. 324/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu,
p. M. S., p. M. S. a p. J. S., Nádražní, Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2, v předloženém znění,
c) pověřuje starostu města podpisem smluv.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Hana
Vlčková přečetla předložený protinávrh usnesení.
Hlasováno o protinávrhu:
Zastupitelstvo města Zákupy
a) neschvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 324/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 90 m 2 v k. ú.
Zákupy, dle zákresu, pí I. M. a pí I. Z., Nádražní 262, Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2,
v předloženém znění,
b) neschvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části
pozemku p. č. 324/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 30 m 2 v k. ú.
Zákupy, dle zákresu, p. M. S., p. M. S. a p. J. S., Nádražní, Zákupy, za cenu 120,- Kč/m2,
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 5
Ing. Petr Kreisinger

XXX
usnesení č. 252/2017/ZM
Zápisy ze schůzí finančního výboru
Předkládá paní 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. Paní Hana
Vlčková přečetla předložený protinávrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 55. schůze finančního výboru konané
dne 19. 10. 2017 a zápis z 56. schůze finančního výboru konané dne 8. 11. 2017.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
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usnesení č. 253/2017/ZM
Rozpočtové opatření č. 18/2017
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2017 na straně příjmů ve
výši 9.253.000 Kč, na straně výdajů ve výši 1.868.966 Kč a financování ve výši 7.384.034 Kč
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 254/2017/ZM
Kontokorentní úvěr
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta sdělil, že se jedná o kontokorent, který se schvaluje každý rok jako rezerva.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru s Komerční bankou, a. s., Na Příkopě 33,
Praha 1, IČ 45317054, ve výši 2.000.000,- Kč, v předloženém znění
b) pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
V 17:21 hod. se dostavil na jednání p. Jan Dvořák.
XXX
usnesení č. 255/2017/ZM
Výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a předsedům výborů a komisí
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, předal slovo paní tajemnici Ing.
Zuzaně Šostkové, která přítomné podrobně seznámila se změnami v odměňování. Poté zahájil
k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) stanovuje od 1. 1. 2018 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, výši měsíční odměny za výkon funkce neuvolněného člena
rady města, předsedy výboru nebo komise a člena zastupitelstva města v maximální částce
dle přílohy k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků,
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b) stanovuje, že v případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát, bude odměna
poskytována ode dne složení slibu,
c) stanovuje, v případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí, tj. v případě nového
zvolení do funkce, že odměna bude poskytována ode dne zvolení do této funkce.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 256/2017/ZM
Správa bytového fondu města
Bod A)
Prominutí dluhu – pan J. J., Nové Zákupy, Zákupy
Předkládá Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka
Pan starosta předal slovo místostarostce, která seznámila zastupitele s předloženým
materiálem, sdělila, že dotyčný zemřel, pohledávka byla přihlášena do dědického řízení, které
bylo zastaveno. Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prominutí dluhu ve výši 22.990,- Kč pana J. J., byt č.
20, Nové Zákupy, Zákupy dle důvodové zprávy.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
Bod B)
Prominutí dluhu – paní R. G., Nové Zákupy, Zákupy
Předkládá Bc. Iva Kreisingerová, místostarostka
Místostarostka seznámila zastupitele s předloženým materiálem, sdělila, že dotyčná zemřela,
pohledávka byla přihlášena do dědického řízení, které bylo zastaveno. Pan starosta zahájil
k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prominutí dluhu ve výši 26.971,- Kč paní R. G., byt č.
29, Nové Zákupy, Zákupy dle důvodové zprávy.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 257/2017/ZM
Změny územního plánu
Bod A)
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– paní M. H., Bratří Čapků, Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
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Dotázala se, co znamená pozemek na lesnickou malovýrobu, zda nevzniknou městu nějaké
náklady.
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Sdělila, že H. chovají zvířectvo a chtějí pro něj legálně udělat přístřešky. Náklady městu
nevzniknou, pan H. jezdí po cestě od Lindavy.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, zda jezdí po cestě od Lasvic.
Ing. Radek Lípa, starosta
Cesta je lesní, je tam závora, jestli od ní má pan H. klíč nevím.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Hana
Vlčková 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 z části z plochy
zemědělské a z části plochy přírodní nelesní – pozemku p. č. 583 a části pozemků p. č. 582 a
592 v k. ú. Starý Šidlov, nové funkční využití – plochy zemědělské a lesnické malovýroby, na
návrh vlastníka – paní M. H., bytem Bratří Čapků, 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: 9
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 4
Dvořák
Hudaková

Bod B)
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– pan P. K., Gagarinova, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Sdělila, že pan K. by chtěl rozšířit stávající stavbu.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, zda bude rozšiřovat nebo bude nová stavba.
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Stojí tam původní stavba, bude rozšiřovat.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Hana
Vlčková 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 –
část pozemku p. č. 238/2 v k. ú. Kamenice u Zákup, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – pana P. K., bytem Gagarinova, 471 23 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.
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Hlasování:

pro: 9

proti: -

zdržel se: 2

nehlasoval: 4

Dvořák
Hudaková

Bod C)
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– pan M. P., Brenná, Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Před projednáváním tohoto bodu oznámil zastupitel střet zájmů.
M. P., žadatel
Sdělil, že na pozemku sportovní hřiště určitě stavět nebude. Někdy do budoucna nemovitost
k bydlení.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, co tam dříve stálo.
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Byla tam pískovna. Na změně územního plánu se bude pracovat až v lednu dle nového
stavebního zákona.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Hana
Vlčková 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 občanského
vybavení - tělovýchova a sport – pozemku p. č. 361/1 v k. ú. Brenná, nové funkční využití –
plochy bydlení – venkovské, na návrh vlastníka – pana M. P., bytem Brenn , 470 02 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: 7
proti: zdržel se: 4
nehlasoval: 4
Dvořák
Mgr. Hajdů
Hudaková
Růžičková

V tomto bodě nebylo přijato žádné usnesení.
XXX
usnesení č. 258/2017/ZM
Dobrovolný svazek obcí EKOD - vstup nových členských obcí
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, požádal i spoluobčany, aby si
informace sdělili mezi sebou. Jedná se o popelnice na tříděný odpad k rodinným domům.
Zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotázal se, zda jsou nějaké obce, které do svazku nevstoupily.
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Ing. Radek Lípa, starosta
Odpověděl, že o žádné neví.
Jan Dvořák, zastupitel
Sdělil, že ví o dvou a že má starosta špatné informace.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Iva
Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje vstup nových členských obcí Bakov nad Jizerou,
Bezděz, Blatce, Chorušice, Velenice, Ždírec do Dobrovolného svazku obcí EKOD.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 4
Dvořák
Hudaková

XXX
usnesení č. 259/2017/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. Paní Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 26. a 27. schůze konané dne 17. 9. 2017 a 5. 11. 2017.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 260/2017/ZM
Zápis z jednání kontrolního výboru
Předkládá Ing. Pavel Řezník, předseda kontrolního výboru
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, sdělil, že do usnesení nechal
napsat sebe, protože vše není v kompetenci místního hospodářství, poděkoval kontrolnímu
výboru a přislíbil do příští schůze nápravná opatření. Zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Hana
Vlčková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí zápis z 8. schůze kontrolního výboru ze dne 28. 10. 2017,
b) ukládá starostovi města Zákupy přijmout nápravná opatření.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 4
Mgr. Hajdů

XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta města
Ve středu 29. listopadu od 15:30 hod. se uskuteční pracovní schůzka zastupitelů a členů
finančního výboru k návrhu rozpočtu na rok 2018.
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Další jednání zastupitelstva města se uskuteční v pondělí 18. prosince 2017.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Dotázala se na vyspravení děr silnice v ulici Mimoňská a Borská.
Ing. Radek Lípa, starosta
Díru v Borské ulici u zámku vyspraví, i když je to krajská silnice.
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Informovala, že Krajská správa silnic plánuje opravu Mimoňské ulice v příštím roce.
Hana Vlčková, zastupitelka
Dotázala se na podnět občanů, zda město neuvažuje o zřízení bankomatu ve městě.
Ing. Radek Lípa, starosta
V tuto chvíli již jedná s Komerční bankou, protože u ní má město účty. Nic neslibuje, protože
již v minulosti zde bankomat byl a město za neuskutečněné výběry doplácelo dost peněz.
E. S., občanka
Dotázala se na stromy na sídlišti, kdy se s tím bude něco dělat, aby se neničil nadále chodník
ve Školní ulici a opravil se.
Ing. Radek Lípa, starosta
Realizace proběhne na podzim příštího roku a poté se chodník opraví.
S. M., občan
Upozornil na nejmenovaného občana na rabování kontejnerů na sídlišti, poté nepořádek
kolem nich a zápach. Sušení chleba ve sklepních prostorech, v nich zbytečné svícení, které
hradí všichni a zároveň na množení myší.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Sdělil, že od toho máme městskou policii, aby na toto dohlížela.
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 18:07 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 22. 11. 2017.
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:
Gabriela Štummerová
pracovnice hospodářsko-správního odboru
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
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V Zákupech dne 27. listopadu 2017

Ing. Radek Lípa
starosta města

Správnost zápisu ověřili:

Ing. Petr Kreisinger
zastupitel

Ing. Zdeněk Rydygr
zastupitel
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