MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 24. června 2020 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 177/2020/ZM – 189/2020/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 16.03
hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města.
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.
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 13 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 13
Omluveni: Jana Benešová, 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 zároveň vyzval zastupitele, aby se k takto navrženému programu
vyjádřili. Žádná diskuze neproběhla. Pan starosta dal hlasovat o návrhu programu.
Navržený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky
A) Prodej části pozemků p. č. 840/1, p. č. 864/1 p. č. 892/1 v k. ú. Zákupy (smlouva
o budoucí kupní smlouvě) - pan T. H., Zákupy
B) Prodej pozemku p. č. 666 a části pozemku p. č. 669 v k. ú. Starý Šidlov (smlouva
o budoucí kupní smlouvě) - pan J. N., Pražská, Česká Lípa
C) Prodej pozemků p. č. 543/3, p. č. 544/3, p. č. 545/1 v k. ú. Zákupy
- pan M. Š., Zákupy
D) Prodej pozemku p. č. 545/2 v k. ú. Zákupy
- pan J. J., Zákupy
E) Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem – p. č. 894/2 a p. č. 899 v k.ú. Zákupy
- pan P. S., Zákupy a paní A. S., Ke Hřišti, Žleby
F) Změna vlastníka pozemků p. č. 1595/10 a p. č. 1595/15 v k. ú. Zákupy
3. Zápis ze schůze finančního výboru
4. Účetní závěrka za rok 2019
5. Závěrečný účet města za rok 2019
6. Rozpočtové opatření č. 8/2020
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7. Správa bytového fondu města
A) Prominutí dluhu – D. a M. S., Jižní, 472 01 Doksy
B) Prominutí dluhu – paní M. Č., Zákupy
8. Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava obecních bytů Zákupy“
9. Žádost o finanční dar č. j. MUZ/1171/2020
- PVO s. r. o., nám. Svobody 247, Zákupy, IČ 602 790 79
10. Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2019
11. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7,
110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234
12. Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 19. 5. 2020
13. Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 19. 5. 2020
14. Interpelace
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání.
Návrh složení návrhové komise: Jan Dvořák, Evžen Gabriel, Ing. Pavel Řezník
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 2
Dvořák
Gabriel

Návrh složení ověřovatelů zápisu: Kamila Andrová, Josef Jirásek
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 1
Jirásek

nehlasoval: 3
Ing. Kreisinger

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 177/2020/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 15. 6. 2020.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
Ing. Kreisinger

XXX
usnesení č. 178/2020/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej části pozemků p. č. 840/1, p. č. 864/1 p. č. 892/1 v k. ú. Zákupy (smlouva
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o budoucí kupní smlouvě) - pan T. H., 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. Pan Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemků p. č. 840/1 o výměře cca
170 m2, p. č. 864/1 o výměře cca 110 m2 a p. č. 892/1 o výměře cca 210 m2 dle zákresu
v k. ú. Zákupy, za cenu 120 Kč/m2, panu T. H., Zákupy, a uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Bod B)
Prodej pozemku p. č. 666 a části pozemku p. č. 669 v k. ú. Starý Šidlov (smlouva
o budoucí kupní smlouvě) - pan J. N., Pražská, Česká Lípa
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 Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 666 o výměře 1960 m2
a části pozemku p. č. 669 o výměře cca 82 m2 dle zákresu v k. ú. Starý Šidlov, za cenu 120
Kč/m2, panu J. N., Pražská, Česká Lípa, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Bod C)
Prodej pozemků p. č. 543/3, p. č. 544/3, p. č. 545/1 v k. ú. Zákupy
- pan M. Š., 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. Pan Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemků p. č. 543/3 o výměře 814 m2
(oddělen z p. č. 543 geometrickým plánem č. 1540-251/2019), p. č. 544/3 o výměře 318 m2
(oddělen z p. č. 544 tímtéž GP) a p. č. 545/1 o výměře 385 m2 (oddělen z p. č. 545 tímtéž GP)
v k. ú. Zákupy, za cenu 663.976 Kč (640.816 Kč včetně 21 % DPH za zastavitelnou část
pozemků a 23.160 Kč za nezastavitelnou část pozemku p. č. 543/3) panu M. Š., Zákupy,
a uzavření kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Bod D)
Prodej pozemku p. č. 545/2 v k. ú. Zákupy
- pan J. J., 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. Pan Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 545/2 o výměře 97 m2 (oddělen
z p. č. 545 geometrickým plánem č. 1540-251/2019) v k. ú. Zákupy, za cenu 38.800 Kč, panu
J. J., Zákupy, a uzavření kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
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Hlasování:

pro: 13

proti: -

zdržel se: -

nehlasoval: 2

Bod E)
Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem – p. č. 894/2 a p. č. 899 v k.ú. Zákupy
- pan P. S., Zákupy a paní A. S., Ke Hřišti, Žleby
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 Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje bezúplatné nabytí pozemků p. č. 894/2 o výměře
39 m2 (oddělen z p. č. 894 geometrickým plánem č. 1546-148/2020) a p. č. 899 o výměře
38 m2 (vznikající sloučením dílů „a“ z p. č. 899 a „b“ z p. č. 900 podle téhož geometrického
plánu) v k. ú. Zákupy, a uzavření darovací smlouvy s panem P. S., Zákupy a paní A. S.,
Ke Hřišti, Žleby, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Bod F)
Změna vlastníka pozemků p. č. 1595/10 a p. č. 1595/15 v k. ú. 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. Pan Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí změnu vlastníka pozemků p. č. 1595/10 a p. č.
1595/15 v k. ú. Zákupy, a to z pana J. Z., Zákupy, na paní I. B., Česká Lípa.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 2
Dvořák
XXX
usnesení č. 179/2020/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 Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 31. schůze finančního výboru konané
dne 10. 6. 2020.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 180/2020/ZM
Účetní závěrka za rok 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 Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje účetní závěrku města Zákupy za rok 2019.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
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XXX
usnesení č. 181/2020/ZM
Závěrečný účet města za rok 2019
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskusi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením města roku
2019, a to bez výhrad; schvaluje závěrečný účet města za rok 2019.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 182/2020/ZM
Rozpočtové opatření č. 8/2020
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Na finančním výboru zazněla ještě jiná alternativa financování kromě kontokorentu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, otevřeli jsme možnost navýšení daně z nemovitosti. Několik let se daň nezvedala. Nyní
děláme sondu po okolních městech, kdo a o kolik daň zvedal. Je to jedna z možností, jak
dostat peníze do rozpočtu města, ale uvědomuji si, že spousta firem na tom nebude dobře a
spousta lidí se od 1. 7. nebude moci vrátit do práce, protože firmy budou propouštět. Na
podzim už budeme moudřejší, třeba se ekonomika dobře nastartuje. Je to jen jedna
z možností.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2020 na straně příjmů ve
výši 5.742.000 Kč, na straně výdajů ve výši 4.422.000 Kč a financování na straně příjmů ve
výši 5.320.000 Kč a na straně výdajů ve výši 4.000.000 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 2
Dvořák
XXX
usnesení č. 183/2020/ZM
Správa bytového fondu města
Bod A)
Prominutí dluhu – D. a M. S., Jižní, 472 01 Doksy
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan místostarosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Poté starosta zahájil
k uvedenému bodu diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
To oddlužení je ze zákona?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
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Ano. My s tím bohužel nic neuděláme.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prominutí dluhu (odpis nedobytné pohledávky – byt
č. 8, Nové Zákupy 519, Zákupy) ve výši 50.112,74 Kč manželů D. a M. S., Jižní, 472 01
Doksy.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Bod B)
Prominutí dluhu – paní M. Č., Zákupy
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan místostarosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Poté starosta zahájil
k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo
návrhové komisi. Pan Jan Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje
a) prominutí dluhu (odpis nedobytné pohledávky - byt č. 9, Školní 334, Zákupy) paní M. Č.,
Zákupy ve výši 27.725,16 Kč,
b) prominutí dluhu (odpis nedobytné pohledávky - prostor sloužící podnikání č. 1, Školní
343, Zákupy) p. M.Č., Zákupy ve výši 27.947,- Kč.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 184/2020/ZM
Veřejná zakázka malého rozsahu „Oprava obecních bytů Zákupy“
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Takže jsme se do té dotace nevešli?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Myslím, že dotaci získalo 57 obcí, nic víc na stránkách nebylo. Zaslali jsme dotaz, kolik měst
se přihlásilo, kolik bodů jsme získali a nyní uvidíme, zda nám odpoví. Podle toho, jak jsme
byli úspěšní, zvážíme, zda se přihlásit i příští rok.
Ing. Radek Lípa, starosta
Problémem je také to, že tyto dotace jsou pro obce do 3000 obyvatel, Zákupy mají přes 2900
obyvatel, což nás automaticky odsouvá až na konec žadatelů.
Jan Dvořák, zastupitel
Až bude materiál k nahlédnutí, prosím o informaci.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy revokuje usnesení č. 172/2020/ZM Bod A) ze dne 27. 5. 2020,
kterým schválilo uzavření smlouvy o dílo s firmou OTISTAV s. r. o., IČ 248 32 898
na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava obecních bytů Zákupy“, jelikož došlo ke
zrušení zadávacího řízení z důvodu neposkytnutí dotace na tuto veřejnou zakázku.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
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usnesení č. 185/2020/ZM
Žádost o finanční dar č. j. MUZ/1171/2020
- PVO s. r. o., nám. Svobody 247, Zákupy, IČ 602 790 79
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Vzdávám se práva hlasování.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Jan
Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje poskytnutí finančního daru firmě PVO s. r. o.,
Zákupy, IČ 602 79 079 na uhrazení daně z nemovitých věcí pro rok 2020 dle žádosti
č. j. MUZ/1171/2020.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 3
nehlasoval: 3
Dvořák
Ing. Rydygr
Mgr. Kopřiva
Ing. Paták
XXX
usnesení č. 186/2020/ZM
Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2019
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan místostarosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Poté starosta zahájil
k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo
návrhové komisi. Pan Jan Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko, Svatovítské náměstí 105, Osečná, IČ 70809721,
za rok 2019,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Podralsko, Svatovítské náměstí 105, Osečná, IČ 70809721, za rok 2019.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 187/2020/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
– Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové
Město, IČ 70994234
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 Jan
Dvořák 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. 3 územního plánu Zákupy, na návrh Správa železnic,
státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234,
korespondenční adresa: Správa železnic, státní organizace, Sokolovská 278/1955, 190 00
Praha 9. Obsahem změny je nový záměr přeložky železniční trati označené jako „Přeložka
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železniční trati Česká Lípa – Liberec, v úseku Zákupy – Mimoň v katastrálním území Zákupy
a katastrálním území Božíkov“. Změna č. 3 bude pořizována zkráceným postupem podle §
55a stavebního zákona. Pořizovatelem bude MěÚ Česká Lípa, úřad územního plánování.
Určeným zastupitelem bude Ing. Radek Lípa.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 188/2020/ZM
Základní škola a Mateřská škola Zákupy
Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 19. 5. 2020
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan místostarosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Poté starosta zahájil
k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo
návrhové komisi. Pan Jan Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Zprávu o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne
19. 5. 2020 Základní školy a Mateřské školy Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347,
Zákupy, IČ 46750428 za účetní období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 bez výhrad.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 189/2020/ZM
Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy
Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole ze dne 19. 5. 2020
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan místostarosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Poté starosta zahájil
k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo
návrhové komisi. Pan Jan Dvořák přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje zprávu nezávislého kontrolora o provedené
veřejnosprávní kontrole ze dne 19. 5. 2020 - 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. 2019 do 31. 12. 2019.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Chodník v Kamenici probíhá víceméně bez problémů, na obchvatu běží také vše podle plánu.
Jsou tam chodníky, je tam ostrůvek od České Lípy. Prognóza je taková, že v říjnu by obchvat
měl být pokryt závěrečným povrchem a zkolaudován.
Jan Dvořák, zastupitel
Já mám tři věci. Ta první je, že bychom se měli zabývat parkováním u bytovky v Gagarinově
ulici 363, tam jsou na každý vchod jen 4 místa?
Ing. Radek Lípa, starosta,
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Měli jsme v plánu udělat parkování od strany ze silnice, kde by mělo vzniknout 8 míst, teď
budou rozhodovat finance. Toto místo nás trvale trápí, lidé tam stojí i na trávě. Je to v plánu,
rozhodnou finance.
Jan Dvořák, zastupitel
Dalším je parkování hned u první bytovky ve Školní ulici, kde je také málo míst k parkování.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Měli jsme tam v plánu parkoviště nad bytovkou, ale byly tam problémy s vodou, takže to
nešlo realizovat. V plánu máme rozšíření o 4 místa.
Ing. Radek Lípa, starosta
Na druhou stranu, když se člověk projede po sídlišti, tak tam ta volná parkovací místa jsou,
ale chápu, že každý chce parkovat přímo u svého vchodu, ale bohužel ne u každé bytovky jde
vybudovat parkoviště.
Jan Dvořák, zastupitel
Nešlo by něco udělat s šeříky v ulici Ke Koupališti, už více jak metr zasahují do silnice?
Ing. Radek Lípa, starosta města
Určitě ne teď, je vegetační doba.
Ing. Pavel Paták, zastupitel
Tento pozemek nepatří městu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Tak pošleme výzvu majiteli.
Jan Dvořák, zastupitel
Lidé si mi stěžují, že se v Zákupech neseká?
Ing. Radek Lípa, starosta
A spousta lidí si stěžuje, že trávu sekáme. Takže jsme došli ke kompromisu. Na mnoha
místech sekáme, na spoustě míst jsme nesekali. Tráva letos roste hrozně rychle. Místní
hospodářství sekají skoro pořád, ale než dojdete z Lasvic po Brennou, tráva je opět vysoká.
Koupaliště musí být posekané, ty hlavní plochy na sídlišti jsou také posekané, myslím si, že
chlapi dělají, co mohou.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
V podstatě je to dneska takový trend nesekat, kvůli vláze. Ta místa, která jsou frekventovaná,
se sekají častěji. Jinak bych chtěl místnímu hospodářství poděkovat za činnost, kterou dělají
pro bytový fond.
Ing. Radek Lípa, starosta
Je pravda, že to, co bylo teď v jednom bytě v Nových Zákupech, nebylo pro slabé žaludky.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel a ředitel ZŠ a MŠ
Chtěl bych pochválit město, jak to sídliště teď vypadá, jak se stará o zeleň. Dále mám vyřídit
poděkování od manželky za sušáky na prádlo. Také bych rád poděkoval místnímu
hospodářství za pomoc pro školu. Dále jsem chtěl moc poděkovat za získání dotace pro MŠ
Nové Zákupy, hlavně panu starostovi.
Rád bych vás také informoval, že distanční výuka byla velmi úspěšná a máme nejlepší
prospěch za posledních 50 let. Tímto děkuji všem učitelům a také rodičům za zvládnutí
situace.
Evžen Gabriel, zastupitel
Jak to vypadá se sušáky v Nových Zákupech?
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Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Dneska mi slíbil majitel firmy, že příští týden to udělají. Jsou zahlceni prací.
Evžen Gabriel, zastupitel
A ty betonové kvádry u zahrádek, to vypadá šíleně?
Ing. Radek Lípa, starosta
Bylo to takové provizorní řešení, nic jiného jsme neměli, proto jsou tam ty kvádry, až budeme
mít něco lepšího, vyměníme to.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 17.00 hodin.

XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 24. 6. 2020.
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:
Helena Vinšová
asistentka pro vedení města
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 30. června 2020

Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřili:

Kamila Andrová
zastupitelka

Josef Jirásek
zastupitel
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