MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 21. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 27. února 2017 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 188/2017/ZM – 193/2017/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 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 11 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet. Omluveni jsou
pan Josef Jirásek, Bc. Iva Kreisingerová, Ing. Zdeněk Rydygr a paní Hana Vlčková.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 11
Omluveni: Josef Jirásek, Bc. Iva Kreisingerová, Ing. Zdeněk Rydygr, 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.
Diskuze neproběhla. Pan starosta dal hlasovat.
Navržený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Jednací řád Zastupitelstva města Zákupy
2. Plnění usnesení zastupitelstva města
3. Zápis ze schůze finančního výboru
4. Smlouva o úvěru na nákup hasičského auta CAS
- Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054
5. Rozpočtové opatření č. 2/2017
6. Výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a předsedům výborů a komisí
7. Interpelace
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
Zastupitelstvo města navržený program jednání schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Edita Růžičková, Mgr. Jaroslav Hajdů,
Miloslava Hudaková
Hlasování:
pro: 11
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nehlasoval: 4

Návrh složení ověřovatelů zápisu: Ing. Petr Kreisinger, Ing. Pavel Paták
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 4

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 188/2017/ZM
Jednací řád Zastupitelstva města Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta předal slovo paní tajemnici, která seznámila zastupitele s předloženým
materiálem. Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
V článku VIII bod 5 je vyřazen od paní tajemnice, čím je nahrazen? V případě, že se vyskytne
problém, že bude vznesen dotaz od zastupitelů nebo od občanů, jakou formou se to vyřídí?
Jak se to občané dozvědí?
Ing. Radek Lípa, starosta
Tím se myslí písemná zpráva, na které reagujeme. Všechny interpelace jsou zapsané. Navíc
každý zastupitel obdrží zápis z jednání zastupitelstva města.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Jednací řád Zastupitelstva města Zákupy s účinností
od 27. 2. 2017, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 189/2017/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 Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 17. 2. 2017.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 190/2017/ZM
Zápisy 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. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze 42. schůze finančního výboru konané
dne 15. 2. 2017.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 191/2017/ZM
Smlouva o úvěru na nákup hasičského auta CAS
- Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
V průběhu jednání (17:07 hod.) se dostavila paní Vlčková, počet členů ZM je 12.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Mám 2 dotazy. Jestli jste oslovili jenom Komerční banku nebo ještě jiné banky?
Ing. Radek Lípa, starosta
Oslovili jsme i Českou spořitelnu. Nabídka Komerční banky je lepší vzhledem k tomu, že u ní
máme účet.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
A kdo je zodpovědnou osobou za vyúčtování celé dotace?
Ing. Radek Lípa, starosta
Já s paní účetní a bude nám pomáhat administrátorka projektu paní Ing. H.. Vyúčtování
dotace nejdřív půjde na Centrum pro regionální rozvoj v Hradci Králové, který je
monitorovacím orgánem Ministerstva pro místní rozvoj a přeshraniční spolupráci. Až
shledají, že je vše v pořádku, tak teprve se to posílá na německou banku.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru na koupi hasičského vozidla CAS s Komerční
bankou, a. s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054, v předloženém znění,
b) pověřuje Ing. Radka Lípu, starostu města podpisem smlouvy.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 3
Dvořák

XXX
usnesení č. 192/2017/ZM
Rozpočtové opatření č. 2/2017
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 na straně příjmů ve
výši 13.303.334,- Kč a na straně výdajů ve výši 13.303.334,- Kč, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 3
Dvořák
Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 27. 2. 2017
3/5

XXX
usnesení č. 193/2017/ZM
Výše odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a předsedům výborů a komisí
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta předal slovo paní tajemnici, která seznámila zastupitele s předloženým
materiálem. Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Edita
Růžičková přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí výši měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněného člena rady města, předsedy výboru nebo komise a člena zastupitelstva města
s účinností od 1. 1. 2017.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
- Informoval o záměru prodeje stavebních parcel. Na nejbližším jednání RM bude schválen
záměr prodeje pozemků. Každý žadatel bude vyzván, aby potvrdil, že jeho zájem trvá.
Samozřejmě se budou moci přihlásit i další zájemci.
- V Gagarinově ulici byl problém s teplou vodou. Došlo k havárii na místě, kde se setkává
více druhů sítí, byla i prasklá dešťová kanalizace z Kameničáku. Vše je již opraveno.
- Rozhlas již funguje.
Jan Dvořák, zastupitel
Ptá se, zda rada schválila způsob prodeje stavebních parcel?
Ing. Radek Lípa, starosta
Rada ještě neschválila žádný způsob, zatím bude vyvěšen záměr prodeje. Podle toho, kolik
bude zájemců, se bude rozhodovat.
Jan Dvořák, zastupitel
Dozvíme se to? Budeme do toho moct mluvit?
Ing. Radek Lípa, starosta
Určitě. O pozemky bude velký zájem. Nejpravděpodobnější možnost bude veřejná dražba
pozemků.
Jan Dvořák, zastupitel
Já bych věděl ještě jiný způsob, transparentně ještě možná lepší, ale to si necháme do diskuze,
až to budeme probírat.
Jan Dvořák, zastupitel
Ptá se, zda byl minulý týden při vzestupu hladiny Svitávky vyhlášen 1. povodňový stupeň?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, dnes ráno byl odvolán.
Jan Dvořák, zastupitel
V zápise z rady jsme byli informováni, že byl vybrán nový nájemce - nový pořadatel burzy. Já
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bych uvítal, kdyby jsme byli informováni všichni zastupitelé o tom, kdo to je, protože se
změnil.
Ing. Radek Lípa, starosta
Jsou to stále Zelené Lupeny, jedná se o tytéž lidi, pouze pod jiným IČ.
Jan Dvořák, zastupitel
Ale stejně bych to chtěl vidět. A jestli byly ještě nějaké jiné nabídky na pořádání. Jestli by bylo
možné to zaslat, rád bych to věděl.
Ing. Radek Lípa, starosta
Další nabídku podal Veteran Car Club s tím, že nabídka od pana Koukolíčka byla pro město
výhodnější po všech směrech.
K tomu 1. stupni povodňové aktivity - v úterý mezi třetí a čtvrtou hodinou vyhlášeno.
T. Z., občanka Zákup
Ptá se, co se týká prodeje šesti 6 pozemků, zda bylo uvažováno o internetovém připojení?
Ing. Radek Lípa, starosta
Jednali jsme o tom, ale nepřistoupili jsme k tomu.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 17:25 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 27. 2. 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:
Jana Petříčková
pracovnice hospodářsko-správního odboru
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 1. března 2017

Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřili:

Ing. Petr Kreisinger
zastupitel

Ing. Pavel Paták
zastupitel
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