MĚSTO ZÁKUPY
ZÁPIS
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 17. června 2019 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 70/2019/ZM – 85/2019/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 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 14 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 14
Omluven: Ing. Petr Lukavec
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 za bod 12 zařadit nové dva body, a to jako bod 13. Domov důchodců a dům
s pečovatelskou službou Zákupy - Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 23. 5. 2019 a
ověření účetní závěrky příspěvkové organizace Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou
Zákupy za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 a jako bod 14. Závěrečný účet Svazku obcí
Máchův kraj za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za
rok 2018.
Diskuze neproběhla. Pan starosta dal o navrženém a doplněném programu hlasovat.
Navržený, doplněný a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky
A) Prodej pozemků p. č. 656/6 a p. č. 656/7 k. ú. Brenná
- paní IG, Česká Lípa
B) Prodej pozemků p. č. 1609/34 a p. č. 1609/12 v k. ú. Zákupy
- pan LD a paní ND, Česká Lípa
- paní PH, Zákupy a pan TH, Česká Lípa
C) Prodej pozemku v lokalitě bývalé parcely p. č. 1609 v k. ú. Zákupy – 2. etapa
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D) Prodej pozemků p. č. 398, p. č. 399, p. č. 400, p. č. 401 a p. č. 402 v k. ú. Zákupy
- pan NVB, Zákupy
E) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej pozemků p. č. 908, p. č. 966,
p. č. 968 a části pozemků p. č. 950, p. č. 975 a p. č. 967 v k. ú. Zákupy
- pan TH, Praha 8
- pan PS, Zákupy a paní AS, Žleby
- paní HM a pan MM, Zákupy
F) Návrh změny hranice katastrálního území
3. Zápisy ze schůzí finančního výboru
4. Účetní závěrka za rok 2018
5. Závěrečný účet města za rok 2018
6. Rozpočtové opatření č. 11/2019
7. Odpis pohledávky – paní MŠ, Zákupy
8. Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 20. 6. 2018 na realizaci veřejné zakázky
s názvem „Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech“ s firmou OMLUX,
spol. s r. o. se sídlem Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava-Lhotka, IČ 61944840
9. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019
10. Delegace zástupce města na valné hromady akcionářů Severočeské vodárenské
společnosti a. s., Teplice
11. Směrnice č. 1/2019 Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
12. Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 23. 5. 2019
13. Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 23. 5. 2019 Ověření účetní závěrky
příspěvkové organizace Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy za účetní
období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
14. Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018
15. Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2018
16. Osadní výbory
A) Osadní výbor Božíkov
B) Osadní výbor Kamenice
17. Interpelace
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Zastupitelstvo města navržený a doplněný program jednání schválilo.
Návrh složení návrhové komise: Ing. Pavel Paták, Bc. Iva Kreisingerová, Ing. Zdeněk
Rydygr
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Ing. Rydygr
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Kamila Andrová, Iva Serdelová
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
Andrová
XXX

nehlasoval:1

Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 70/2019/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 17. 6. 2019
2/12

Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K
materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení zastupitelstva
města ke dni 5. 6. 2019.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 71/2019/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej pozemků p. č. 656/6 a p. č. 656/7 k. ú. Brenná
- paní IG, Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Víme, jestli paní pozemky dále nerozprodá jako stavební parcely?
Ing. Radek Lípa, starosta
Paní tam chce mít zahradu a následně postavit rodinný dům.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel
Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemků p. č. 656/6 orná půda o výměře 2101 m2 a p.
č. 656/7 trvalý travní porost o výměře 1101 m2 v k. ú. Brenná, paní IG, Česká Lípa za cenu 300,Kč/m2, tj. celkem 960.600,- Kč, v předloženém znění po ukončení nájemního vztahu.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod B)
Prodej pozemků p. č. 1609/34 a p. č. 1609/12 v k. ú. Zákupy
- pan LD a paní ND, Česká Lípa
- paní PH, Zákupy a pan TH, Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Iva Serdelová, zastupitelka
Neukázalo se mi věcné břemeno, které tam má být?
Pavlína Polánková, referentka hospodářsko-správního odboru MěÚ
Věcné břemeno se bude dělat.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel
Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje prodej pozemku p. č. 1609/34 trvalý travní porost o výměře 134 m2 v k. ú. Zákupy za
cenu 30,- Kč/m2, dle geometrického plánu č. 1499-45/2019, panu LD a paní ND, Česká Lípa, tj.
celkem 4.020,- Kč,
b) schvaluje prodej pozemku p. č. 1609/12 trvalý travní porost o výměře 145 m2 v k. ú. Zákupy za
cenu 30,- Kč/m2, dle geometrického plánu č. 1499-45/2019, paní PH, Zákupy a panu TH, Česká
Lípa, tj. celkem 4.350,- Kč.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Ing. Kreisinger
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Bod C)
Prodej pozemku v lokalitě bývalé parcely p. č. 1609 v k. ú. Zákupy – 2. etapa
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 Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 1609/20 trvalý travní porost o výměře
1044 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, za kupní cenu stanovenou ve výběrovém řízení ve výši 678.600,Kč včetně DPH, do vlastnictví kupujících pana VS a paní LS, bytem Zákupy.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod D)
Prodej pozemků p. č. 398, p. č. 399, p. č. 400, p. č. 401 a p. č. 402 v k. ú. Zákupy
- pan NVB, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Bc. Iva Kreisingerová, členka rady města
Tento bod jsme měli i v jednání rady města, ale přišlo nám důležité vás s ním seznámit. Já osobně se
obávám, že by se nám potom na pozemku usadili hosté p. B.
Ing. Radek Lípa, starosta
Myslím si, že k tomuto pozemku by byl vhodnější pronájem.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel
Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemků p. č. 398 zahrada o výměře 23 m2, p. č. 399
zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 65 m2, p. č. 400 zahrada o výměře 119 m2, p. č. 401
zahrada o výměře 41 m2 a p. č. 402 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 106 m2 v k. ú.
Zákupy (celkem 354 m2), panu NVB, Zákupy, za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 141.600,- Kč,
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: proti: 10
zdržel se: 4
nehlasoval: 1
Dvořák
Gabriel
Ing. Rydygr
Serdelová
Pan starosta dal hlasovat o nesouhlasném návrhu usnesení, které přečetl:
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje prodej pozemků p. č. 398 zahrada o výměře 23 m2, p. č. 399
zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 65 m2, p. č. 400 zahrada o výměře 119 m2, p. č. 401
zahrada o výměře 41 m2 a p. č. 402 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště o výměře 106 m2 v k. ú.
Zákupy (celkem 354 m2), panu NVB, Zákupy, za cenu 400,- Kč/m2, tj. celkem 141.600,- Kč,
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 3
nehlasoval: 1
Dvořák
Rydygr
Serdelová
Bod E)
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní na prodej pozemků p. č. 908, p. č. 966,
p. č. 968 a části pozemků p. č. 950, p. č. 975 a p. č. 967 v k. ú. Zákupy
- pan TH, Praha 8
- pan PS, Zákupy a paní AS, Žleby
- paní HM a pan MM, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
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Iva Serdelová, zastupitelka
Jsou tam svedeny dešťové kanalizace města nebo těch přilehlých nemovitostí?
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Naše kanalizace tam určitě není, možná krajské správy silnic.
Jan Dvořák, zastupitel
Víme, jak to chtějí opravit?
Ing. Radek Lípa, starosta
Možné jsou dvě varianty oprav.
Jan Dvořák, zastupitel
Nedotkne se prodej opravy mostku u Myšičků?
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Na most už se dělá projektová dokumentace, most bude opraven.
Ing. Petr Kreisinger, zastupitel
V Dobranově takto náhon prodali, jeden majitel to zavezl a ostatní tři jsou vytopeni, abychom
nedopadli stejně.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud by p. Smešný náhon zavezl, zatopil by si vlastní pozemek, takže to určitě nehrozí.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel
Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p. č. 908
vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře cca 710 m2 a pozemku p. č. 966 zahrada o
výměře 964 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, panu PS, Zákupy a paní AS, Žleby, za cenu 30,- Kč/m2
(pozemek p. č. 908) a cenu 60,- Kč/m2 (pozemek p. č. 966), v předloženém znění,
b) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje pozemku p. č. 968
zahrada o výměře 171 m2 a části pozemků p. č. 975 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca
130 m2 a p. č. 967 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 25 m2 v k. ú. Zákupy, dle
zákresu, paní HM a panu MM Zákupy, za cenu 60,- Kč/m2 (pozemek p. č. 968) a cenu 120,- Kč/m2
(pozemky p. č. 975 a p. č. 967), v předloženém znění,
c) schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, týkající se prodeje části pozemku p. č. 908
vodní plocha, koryto vodního toku umělé o výměře cca 51 m2 a části pozemku p. č. 950 vodní
plocha, koryto vodního toku umělé o výměře cca 75 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, panu TH,
Praha – Karlín, za cenu 30,- Kč/m2, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod F)
Návrh změny hranice katastrálního území
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 Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje návrh změny hranice katastrálního území mezi katastrálním
územím Kamenice u Zákup a Zákupy, dle přiložené dokumentace.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 72/2019/ZM
Zápisy ze schůzí finančního výboru
Předkládá Iva Serdelová, předsedkyně finančního výboru
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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. Pan Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 9. schůze finančního výboru konané dne 15. 4.
2019, zápis z 10. schůze finančního výboru konané dne 9. 5. 2019, zápis z 11. schůze finančního
výboru konané dne 23. 5. 2019 a zápis z 12. schůze finančního výboru konané dne 5. 6. 2019.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 73/2019/ZM
Účetní závěrka za rok 2018
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 Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje účetní závěrku města Zákupy za rok 2018.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 74/2019/ZM
Závěrečný účet města za rok 2018
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 Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města roku 2018, a to bez
výhrad; schvaluje závěrečný účet města za rok 2018.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 75/2019/ZM
Rozpočtové opatření č. 11/2019
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta města
Pan starosta podrobně seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel
Paták přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 na straně příjmů ve výši
11.117.000 Kč, na straně výdajů ve výši 11.117.000 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 76/2019/ZM
Odpis pohledávky – paní MŠ, Zákupy
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan místostarosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem, poté pan starosta zahájil
k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové
komisi. Pan Ing. Pavel Paták přečetl předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje odpis nedobytné pohledávky ve výši 67.169,- Kč paní MŠ,
dříve bytem č. 30, Nové Zákupy 512, Zákupy.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 77/2019/ZM
Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo, uzavřené dne 20. 6. 2018 na realizaci veřejné zakázky s názvem
„Snížení energetické náročnosti bytových domů v Zákupech“ s firmou OMLUX, spol. s r. o. se
sídlem Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava-Lhotka, IČ 61944840
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 Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20. 6. 2018 na
realizaci veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti BD Družstevní č.p. 389 - 390,
Zákupy“ s firmou OMLUX, spol. s r. o., se sídlem Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava-Lhotka, IČ
61944840.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 78/2019/ZM
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2019
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 Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost v oblasti sportu na rok 2019 ve výši 372.000 Kč
pro TJ Zákupy z. s., Borská 5, Zákupy, IČ 48282766,
b) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-56/2019 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 2019 ve výši 87.000 Kč pro
FC Kamenice z. s., Borská 5, Zákupy, IČ 49864106,
d) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-57/2019 s FC Kamenice z. s., Borská 5, Zákupy,
IČ 49864106 v předloženém znění,
e) schvaluje poskytnutí dotace na celoroční činnost v oblasti sportu na rok 2019 ve výši 41.000 Kč pro
Spolek Český ranč z. s., Podlesí 311, Zákupy, IČ 07659067,
f) schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-58/2019 se Spolkem Český ranč, Podlesí 311,
Zákupy, IČ 07659067 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 79/2019/ZM
Delegace zástupce města na valné hromady akcionářů Severočeské vodárenské společnosti a. s.,
Teplice
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 Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, deleguje na všechny valné hromady obchodní
společnosti Severočeská vodárenská společnost a. s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice, IČ
49099469, konané v období od 18. 6. 2019 do 30. 9. 2022 zástupce města Zákupy starostu města Ing.
Radka Lípu, nar. 8. 12. 1979, bytem Lasvice 44, Zákupy. Delegovaný je oprávněn v uvedeném období
jménem obce vykonávat všechna akcionářská práva na všech valných hromadách výše uvedené
společnosti.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Dvořák
XXX
usnesení č. 80/2019/ZM
Směrnice č. 1/2019 Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů
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 Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí Směrnici č. 1/2019 Základní pravidla postupů
souvisejících se zpracováním osobních údajů.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 81/2019/ZM
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
- Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 23. 5. 2019
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K
materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 23. 5.
2019 Základní školy a Mateřské školy Zákupy, příspěvkové organizace, Školní 347, Zákupy, IČ
46750428 za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 bez výhrad.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Mgr. Kopřiva
XXX
usnesení č. 82/2019/ZM
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 23. 5. 2019
Ověření účetní závěrky příspěvkové organizace Domov důchodců a dům s pečovatelskou
službou Zákupy za účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K
materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje zprávu nezávislého kontrolora o provedené veřejnosprávní
kontrole ze dne 23. 5. 2019 - ověření účetní závěrky a hospodaření Domova důchodců a domu
s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvkové organizace, Nové Zákupy 500, Zákupy, IČ 71167463 za
účetní období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
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Hlasování:

pro: 14

proti: -

zdržel se: -

nehlasoval: 1

XXX
usnesení č. 83/2019/ZM
Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí za rok 2018
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K
materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj za rok 2018,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Máchův kraj,
IČ 71202056, za rok 2018.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 84/2019/ZM
Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2018
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2018
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K
materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2018,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Podralsko, IČ
70809721, za rok 2018.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 85/2019/ZM
Osadní výbory
Bod A)
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 Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápisy ze schůzí Osadního výboru Božíkov, a to z 5. a
6. schůze konané dne 13. 4. 2019 a 19. 5. 2019.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod B)
Osadní výbor Kamenice
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. Pan Ing. Pavel Paták
přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 2. schůze Osadního výboru Kamenice, konané
dne 15. 5. 2019.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
Interpelace
Jan Dvořák, zastupitel
Jak to vypadá s odpadem u Kaplanů?
Ing. Radek Lípa, starosta
Původce je odstraněn, ale stále to vytéká. Jednali jsme s SČVaK, jestli chyba není u nich, ale prý ne.
V tuto chvíli vůbec netušíme, kde může být problém. Budeme to muset znovu s hasiči zkusit zjistit.
Jan Dvořák, zastupitel
Ve Vodní ulici, když prší, je tam velká louže, nešla by udělat svodnice, aby voda odtékala do řeky?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, na koho se mám obrátit, kdo o tom v té ulici ví?
Jan Dvořák, zastupitel
Pan Horáček.
Jan Dvořák, zastupitel
Proč se v květnu na bytovkách nepracovalo, nebo max. 1 hodinu?
Ing. Radek Lípa, starosta
Většina dělníků si musela dojet pro nová víza.
Bc. Iva Kreisingerová, zastupitelka
Já tam bydlím, a musím říct, že se pracuje, maximálně dělníci přebíhají z jedné bytovky na druhou, ale
pracuje se.
Jan Dvořák, zastupitel
U některých bytovek není stále hotovo, i když už by být mělo?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Každý nájemník dostal reklamační list, který firma bude řešit.
Iva Serdelová, zastupitelka
Pane Misíku, už jste předal vyčíslení úroků, které požadují sestry?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Ano, máme. Je k nahlédnutí.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 18:01 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 17. 6. 2019.
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.
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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:
Helena Vinšová
asistentka pro vedení města
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 19. června 2019

Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřily:

Kamila Andrová
zastupitelka

Iva Serdelová
zastupitelka
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