MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 23. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 10. května 2017 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 206/2017/ZM – 215/2017/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 17:02
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
Bc. Iva Kreisingerová, pí Edita Růžičková, pí Iva Serdelová a pí Hana Vlčková.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 11
Omluveni: Bc. Iva Kreisingerová, 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.
Diskuze neproběhla. Pan starosta dal hlasovat.
Navržený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Změna vlastníků pozemků v k. ú. Zákupy
3. Zápis ze schůze finančního výboru
4. Rozpočtové opatření č. 7/2017
5. Veřejná zakázka malého rozsahu „Opravy místních komunikací - Zákupy”
6. Veřejná zakázka malého rozsahu – „Snížení energetické náročnosti bytových domů
v Zákupech – energetické hodnocení a dotační management“
7. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2017
8. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– Ing. J. K., Višňová, 470 01 Česká Lípa
9. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– Ing. M. K., Hurbanova, 142 00 Praha
10. Osadní výbor Božíkov
11. Místní výbor Nové Zákupy
12. Interpelace
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Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: Zastupitelstvo města navržený program jednání schválilo.

nehlasoval: 4

Návrh složení návrhové komise: Ing. Zdeněk Rydygr, Jan Dvořák, Josef Jirásek
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 4
Ing. Rydygr

Návrh složení ověřovatelů zápisu: Jana Benešová, Miloslava Hudaková
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 4

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 206/2017/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. Ing. Zdeněk
Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 27. 4. 2017.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 207/2017/ZM
Změna vlastníků pozemků 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
Chtěla bych se zeptat, paní S., je hlášena na městě, není dlužníkem města?
Ing. Radek Lípa, starosta
Mám zde uvedeno, pohledávky města nejsou.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) bere na vědomí změnu vlastníků pozemků p. č. 1587/14 zahrada o výměře 319 m 2 a p. č.
1587/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 14 m2 v k. ú. Zákupy z pí A. N., bytem
Zákupy na p. O. V. a pí V. V., oba bytem Okružní, Česká Lípa,
b) bere na vědomí změnu vlastníků pozemků p. č. 1587/16 zahrada o výměře 348 m2 a p. č.
1585 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m2 v k. ú. Zákupy z pí K. J., bytem Zákupy
a pí L. K., bytem Zákupy na pí H. S., bytem Zákupy,
c) trvá na svém usnesení č. 162/2012 Bod B) 2) ze dne 15. 8. 2012 týkající se sjednání
věcného předkupního práva k pozemkům p. č. 1587/14, p. č. 1587/2, p. č. 1587/16 a p. č.
1585 v k. ú. Zákupy ve prospěch města Zákupy za cenu 60,- Kč/m2.
Hlasování:
pro: 8
proti: 2
zdržel se: 1
nehlasoval: 4
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Dvořák
Hudaková

Ing. Rydygr.

XXX
usnesení č. 208/2017/ZM
Zápisy ze schůzí 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. Ing. Zdeněk
Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze 46. schůze finančního výboru konané
dne 20. 4. 2017 a zápis ze 47. schůze finančního výboru konané dne 2. 5. 2017.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 209/2017/ZM
Rozpočtové opatření č. 7/2017
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel školy
Vysvětlil problém s malým počtem žáků, navýšení dotace umožní zachovat nynější počet tříd a
nebudou se muset třídy spojovat. Z tohoto důvodu žádají o dotaci. Finanční prostředky
přidělované od státu závisí na počtu žáků, v současné době máme žáků málo, takže chybí
finanční prostředky na platy zaměstnanců školy.
Jan Dvořák, zastupitel
Dotaz k bodu pojistky, navýšení ceny.
Ing. Radek Lípa, starosta
Jedná se o úhradu pojištění právní ochrany zastupitelů, pojišťovna nám zaplatí výdaje na
právníky v případě sporu, kdyby k němu došlo.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Jsme tedy všichni pojištěni?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 na straně příjmů ve
výši 2.591.000 Kč a na straně výdajů ve výši 2.591.000 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 210/2017/ZM
Veřejná zakázka malého rozsahu „Opravy místních komunikací - Zákupy”
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
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Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Měli bychom si firmu EUROVIA pohlídat, je to její první akce u nás ve městě.
Ing. Radek Lípa, starosta
Určitě si tuto firmu pohlídáme, stejně jako všechny ostatní.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Tato firma nabídla záruku 60 měsíců, ostatní pouze 3 roky.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu „Opravy místních komunikací-Zákupy“ a přidělení této zakázky uchazeči –
EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, Praha 1, IČ 45274924 v celkové částce 1.111.000 Kč
bez DPH, 1.344.310 Kč vč. DPH dle důvodové zprávy,
b) pověřuje Ing. Radka Lípu, starostu města podpisem smlouvy o dílo.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 211/2017/ZM
Veřejná zakázka malého rozsahu – „Snížení energetické náročnosti bytových domů
v Zákupech – energetické hodnocení a dotační management“
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Poté zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Zarazilo mě, že ve výběrové komisi nebyl zástupce p. Mgr. Jaroslav Hajdů nebo p. K.
z realitní kanceláře.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pan Mgr. Jaroslav Hajdů se omluvil.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Komise, která nemá odborníka, to mě zarazilo. Byla to jediná nabídka, takže aby to nebylo
zavádějící.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Bylo to zpracováno podrobně. Byl tam limitující a jasně daný rozpočet.
Jan Dvořák, zastupitel
Když nám nebude přidělena dotace, jak dlouho tato studie platí?
Ing. Radek Lípa, starosta
Můžeme to použít i nadále na další dotaci, pokud bychom nedosáhli na dotaci nyní a chtěli
bychom zateplovat v budoucnosti z našich prostředků, musíme toto předložit a můžeme to
použít. Jediný náklad v případě neobdržení dotace bude náklad na administrativu, což je
několik tisíc korun.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
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a) schvaluje doporučení komise pro hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky malého
rozsahu na akci - „Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech –
energetické hodnocení a dotační management“ a přidělení této zakázky jedinému uchazeči
– Energy Benefit Centre, a. s., Křenova 438/3, Praha 6, IČ 29029210 v celkové částce
1.663.400 Kč bez DPH, 2.012.714 Kč vč. DPH,
b) pověřuje starostu města podpisem příkazních smluv.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 4
Dvořák
XXX
usnesení č. 212/2017/ZM
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2017
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému
bodu diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Bylo by možné, aby pro příště TJ Zákupy nám rozepsala, co kolik přijde na který oddíl,
protože tam je více oddílů, je možné toto rozklíčovat?
Ing. Radek Lípa, starosta
Příjemcem dotace je TJ a ta bude rozhodovat o prostředcích. O tato čísla musíme požádat TJ,
můžeme to zkusit.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Zajímalo by nás to, protože Kamenice hraje vyšší ligu než Zákupy, takže jak vypadá ten
poměr, zda ta Kamenice, když podává výkony, dostává více peněz.
Ing. Radek Lípa, starosta
Je to podle toho, kolik mají členů, bohužel, Kamenice jich má málo.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Zdeněk Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost v oblasti sportu na rok 2017 ve výši
340.000 Kč pro TJ Zákupy z. s., Borská 5, Zákupy, IČ 48282766,
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-42/2017 s TJ Zákupy z. s., Borská 5,
Zákupy, IČ 48282766 v předloženém znění,
c) schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost v oblasti sportu na rok 2017 ve výši
24.000 Kč pro Bc. Kateřinu Mackovčinovou, Podlesí 311, Zákupy, IČ 03611698,
d) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-43/2017 s Bc. Kateřinou
Mackovčinovou, Podlesí 311, Zákupy, IČ 03611698 v předloženém znění,
e) schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost v oblasti sportu na rok 2017 ve výši
36.000 Kč pro FC Kamenice z. s., Kamenice 18, Zákupy, IČ 49864106,
f) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-44/2017 s FC Kamenice z. s., Kamenice
18, Zákupy, IČ 49864106 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– Ing. J. K., Višňová, 470 01 Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
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Pan starosta a Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ, podrobně seznámili
zastupitele s předloženým materiálem. Pan starosta následně zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Myslím, že bychom neměli vyhovovat za každou cenu, jsou to odlehlé pozemky, pro město to
budou vysoké náklady - osvětlení atd. Udělali jsme to už v minulosti, aby si zde postavili
chatu, a pán zde bydlí dodnes. Neměli bychom to schvalovat.
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Pozemky, pokud rozparceluje a prodá, vše půjde za ním, jako za investorem. Město mu tam
nemusí provést vůbec nic, vstup je z krajské komunikace přímo na jeho pozemek.
Ing. Radek Lípa, starosta
Jsou tam už rozparcelované pozemky.
Ing. Petr Kreissinger, zastupitel
Nestojí tam už nějaký domek?
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Na Svojkově ano, ale to je vedle, Svojkov.
Jan Dvořák, zastupitel
Víme, jak dlouho je p. K. vlastníkem pozemku?
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Krátce jednoho, těch dvou déle.
Jan Dvořák, zastupitel
Byl majitelem, už když se měnil územní plán města Zákupy?
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Ne.
Ing. Radek Lípa, starosta
Je tam 13000 m2, 13 parcel.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Zdeněk Rydygr přečetl 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 –
pozemků p. č. 518/1, 518/4 a 518/5 v k. ú. Starý Šidlov, nové funkční využití – plochy
bydlení – venkovské, na návrh vlastníka – Ing. J. K., bytem Višňová, 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: 3
proti: 2
zdržel se: 6
nehlasoval: 4
Jirásek
Ing. Paták

Dvořák
Hudaková

Ing. Rydygr
Usnesení nebylo přijato.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokusím se domluvit schůzku s p. K., ať vysvětlí, co chce s pozemky udělat.
XXX
usnesení č. 213/2017/ZM
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Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– Ing. M. K., Hurbanova, 142 00 Praha
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta spolu s Ing. Martou Dostálovou, vedoucí odboru výstavby MěÚ, seznámil
zastupitele s předloženým materiálem: vysvětlili, že žadatel žádá o změnu územního plánu,
chce pozemek prodat, kupující žádá o hypotéku, tu dostane pouze na rodinný domek. Myslí si,
že s tím budou problémy – hluk z komunikace, nutná stanoviska Krajské správy silnic,
Libereckého kraje, Českých drah atd.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Náklady by tedy šly za Krajskou správou?
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Ano.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud schválíme tuto žádost, budou se k tomu všichni vyjadřovat a nemusí to být schváleno
kvůli hluku, bez protihlukové stěny. V tomto místě se bydlí v RD a budou se k tomu vyjadřovat
další instituce.
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Žadatel studii má, hygiena dala souhlas, není důvod to v tuto chvíli zamítnout.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing.
Zdeněk Rydygr přečetl 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 - pozemků p. č. 299, 300 a 301 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – plochy
bydlení – městské individuální, na návrh vlastníka – Ing. M. K., bytem Hurbanova, 142 00
Praha, 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: 8
proti: 1
zdržel se: 2
nehlasoval: 4
Hudaková

Dvořák
Ing. Paták

XXX
usnesení č. 214/2017/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. Ing. Zdeněk
Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 23. schůze konané dne 23. 4. 2017.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 215/2017/ZM
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Místní výbor Nové Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem: p. Petr Starý na minulém
jednání zastupitelstva města rezignoval na funkci předsedy místního výboru. Starosta jedná
s paní Machovou, která připravila zdařilou akci Pálení čarodějnic. Té se zúčastnilo 60
občanů. Bylo by proto škoda, aby zde místní výbor zanikl. Starosta by byl rád, kdyby výbor
vedla paní Machová, je to na úrovni diskuze. Poté starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Zdeněk
Rydygr přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolává p. Petra Starého, nar. 22. 8.
1948, bytem Nové Zákupy 532, Zákupy z funkce předsedy Místního výboru Nové Zákupy s
účinností ke dni 10. 5. 2017.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Informoval o návštěvě manželky prezidenta republiky, byla v Eduard Held muzeu a na zámku,
ráda by přijela ještě jednou na delší pobyt, líbilo se jí tu.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Paní Zemanové navrhl protokol více možností, paní Zemanová si vybrala nás - Zákupy, státní
zámek a muzeum.
Miloslava Hudaková, zastupitelka
Chtěla bych poděkovat za příspěvek pro Levicový klub žen, můžeme díky tomu realizovat
všechny akce letošní, naplánované.
Ing. Pavel Řezník, zastupitel
VOKA bude pokračovat?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, v tomto týdnu budou pokračovat. Museli nyní na jinou akci, 17. 6. 2017 by mělo být
hotovo, nejzazší termín podle smlouvy je 30. 6. 2017.
Ing. Pavel Řezník, zastupitel
Výkopy na sídlišti, proč neuklidí?
Ing. Radek Lípa, starosta
Jsou tam nedodělané rozvody vody a tepla, jejich opravy, ještě to není hotové.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Příští týden bude schůzka a budeme jednat o cenách a pak budeme dělat výběrové řízení,
teplá voda nejde na více místech, zítra by měla firma montovat měřáky na teplou vodu a pak
budeme vědět teplotu TUV, tím odpadnou spory s RK Kouba, zda je voda teplá nebo ne, podle
toho upravíme smlouvu a budeme mít lepší informace.
Jan Dvořák, zastupitel
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Mám poznatky od občanů, vyjádřili se v tom smyslu, zda by nešlo do výběrových komisí
jmenovat odborníky z veřejnosti, nedávat tam lidi z úřadu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Budu rád, když se někdo najde a toho člověka oslovíme.
Mgr. Jaroslav Hajdů, zastupitel
Měli jsme tam již i odborníky z veřejnosti.
Jan Dvořák, zastupitel
Chtěl bych vás informovat dne 5. 4. na mě bylo podáno trestní oznámení o tom, že cosi kradu
za zámkem, pískovcové kvádry. Informuji Vás, že soud skončil, trestný čin se nestal, postupuje
se to k projednání MěÚ Česká Lípa a já zvažuju další právní kroky ohledně tohoto postupu,
protože s tím rozhodnutím soudu nejsem spokojen a tvrdím, že jsem byl křivě nařčen. Musím
počkat dalšího jednání přestupkové komise. Zatím vás informuji, že trestný čin se nestal,
soudkyně to smetla, abyste to věděli. Nebyly proti mně žádné důkazy. Soudní znalec, který byl
přizván soudem, se přišlo na to, že to nesmí posuzovat. Druhý soudní znalec nechtěl
odpovídat na otázky mému právníkovi, státní zástupce nepřipustil mé svědky a mnou navržené
metody vyšetřování, pak je požadoval. Byl jsem nařčen, že jsem rozebral nějakou zeď z plánů
památkářů a dokázal jsem, že tam nikdy žádná zeď nestála. Pokračuje to dál. Já jsem chtěl,
abyste to všichni věděli.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 17:54 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 10. 5. 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:
Daniela Seidlová
pracovnice hospodářsko-správního odboru
Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ

V Zákupech dne 15. května 2017
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Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřily:

Jana Benešová
zastupitelka

Miloslava Hudaková
zastupitelka
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