MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 18. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 5. srpna 2020 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 190/2020/ZM – 199/2020/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 10 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 10
Omluveni: Jan Dvořák, Evžen Gabriel, Mgr. Čestmír Kopřiva, Ing. Petr Kreisinger, Josef
Jirásek
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 pozemku p. č. 195/4 v k. ú. Božíkov u Zákup (smlouva o budoucí kupní
smlouvě) - manželé L. a K. K., Božíkov, Zákupy
B) Prodej části pozemku p. č. 221 v k. ú. Kamenice u Zákup (smlouva o budoucí kupní
smlouvě) - manželé T. a J. J., Kamenice, Zákupy
C) Prodej části pozemku p. č. 1392 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé J. a B. J., Podhájí, Zákupy
D) Prodej části pozemku p. č. 2549/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- pan Č. K., Zákupy
E) Prodej části pozemku p. č. 2549/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- pan J. L., Zákupy
F) Prodej pozemku p. č. 498/8 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
- manželé P. a K. V., Veselí, Zákupy
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G) Prodej pozemku p. č. 2549/6 v k. ú. Zákupy
- manželé J. a D. Č., Zákupy
H) Prodej pozemku p. č. 2549/7 v k. ú. Zákupy
- pan J. L., Zákupy
- pan P. H., Zákupy
I) Prodej pozemků p. č. 2550/1, p. č. 2550/2, p. č. 2551/2 v k. ú. Zákupy
- pan .J. Š., Zákupy
3. Zápisy ze schůzí finančního výboru
4. Rozpočtové opatření č. 11/2020
5. Správa bytového fondu města
A) Prominutí dluhu – pan M. K., Okružní, 470 01 Česká Lípa
B) Prominutí dluhu – paní V. R., Zákupy
6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. B 09-40/2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava hřbitovní zdi Zákupy – etapa č. 1 – západní ohradní zeď a část jižní“
- TECHPRA s. r. o., Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČ 042 37 200
7. Prestižní cena města Zákupy za rok 2020
8. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD, IČ 06523862 za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí EKOD,
IČ 06523862 za rok 2019
9. Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj, IČ 71202056 za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj,
IČ 71202056 za rok 2019
10. Osadní výbor Božíkov
11. Interpelace
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání.
Návrh složení návrhové komise: Ing. Petr Lukavec, Jana Benešová, Ing. Pavel Paták
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Kamila Andrová, Bc. Iva Kreisingerová
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 5

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 190/2020/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. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 27. 7. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
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usnesení č. 191/2020/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej části pozemku p. č. 195/4 v k. ú. Božíkov u Zákup (smlouva o budoucí kupní
smlouvě) - manželé L. a K. K., 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. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 195/4 o výměře cca 455 m2
v k. ú. Božíkov, dle zákresu, za cenu 120 Kč/m2, do společného jmění manželů L. a K. K.,
Božíkov, Zákupy, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí tohoto
usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 221 v k. ú. Kamenice u Zákup (smlouva o budoucí kupní
smlouvě) - manželé T. a J. J., Kamenice, 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. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 221 o výměře cca 300 m2
dle zákresu v k. ú. Kamenice u Zákup, za cenu 30 Kč/m2, do společného jmění manželů T. a
J. J., Kamenice, Zákupy, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí
tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 5
Serdelová
Bod C)
Prodej části pozemku p. č. 1392 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé J. a B. 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. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 1392 o výměře cca 77 m2
dle zákresu v k. ú. Zákupy, za cenu 120 Kč/m2, do společného jmění manželů J. a B. J.,
Zákupy, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí tohoto usnesení jako
příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod D)
Prodej části pozemku p. č. 2549/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- pan Č. K., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
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Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Jaké z toho plynou pro město náklady na kanalizaci, elektřinu a plyn?
Ing. Radek Lípa, starosta
Sítě tam nejsou, žadatelé jsou s tím seznámeni, bude v kupní smlouvě, že město nic hradit
nebude.
Iva Serdelová, zastupitelka
A cesty jsou tam řešeny jak?
Ing. Radek Lípa, starosta
Cesta končí u Lebedů, pozemky na cestu si necháme, vysypou se broušeným asfaltem.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 2549/1 o výměře cca 1200
m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy, za cenu 400 Kč/m2 + 21 % DPH, do výlučného vlastnictví Č.
K., Zákupy, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí tohoto usnesení
jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod E)
Prodej části pozemku p. č. 2549/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- pan J. L., 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. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 2549/1 o výměře cca 1300
m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy, za cenu 400 Kč/m2 + 21 % DPH, do výlučného vlastnictví J.
L., Zákupy, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí tohoto usnesení
jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod F)
Prodej pozemku p. č. 498/8 v k. ú. Veselí nad Ploučnicí
- manželé P. a K. V., Veselí, Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Iva Serdelová, zastupitelka
Na katastru tento pozemek ještě není uveden, nezasahuje to do cesty?
Ing. Radek Lípa, starosta města
Nezasahuje.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 498/8 o výměře 134 m2
(oddělen z p. č. 498/1 geometrickým plánem č. 172-79/2020) v k. ú. Veselí nad Ploučnicí za
cenu 16.080 Kč, do společného jmění manželů P. a K. V., Veselí, Zákupy, a uzavření kupní
smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
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Bod G)
Prodej pozemku p. č. 2549/6 v k. ú. Zákupy
- manželé J. a D. Č., 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. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 2549/6 o výměře 1224 m2
v k. ú. Zákupy, za cenu 592.416 Kč včetně DPH, do společného jmění manželů J. a D. Č.,
Zákupy, a uzavření kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod H)
Prodej pozemku p. č. 2549/7 v k. ú. Zákupy
- pan J. L., Zákupy
- pan P. 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. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 2549/7 o výměře 957 m2
v k. ú. Zákupy formou výběrového řízení za minimální cenu 382.800 Kč + 21 % DPH.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod I)
Prodej pozemků p. č. 2550/1, p. č. 2550/2, p. č. 2551/2 v k. ú. Zákupy
- pan J. 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. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemků p. č. 2550/1 o výměře 961 m2
(oddělen z p. č. 2550 geometrickým plánem č. 1547-154/2020), p. č. 2550/2 o výměře 885 m2
(oddělen z p. č. 2550 tímtéž GP) a p. č. 2551/2 o výměře 45 m2 (oddělen z p. č. 2551 tímtéž
GP) v k. ú. Zákupy, za cenu 549.060 Kč (428.340 Kč včetně 21 % DPH za zastavitelný
pozemek p. č. 2550/2 a 120.720 Kč za nezastavitelné pozemky p. č. 2550/1 a p. č. 2551/2), do
výlučného vlastnictví pana J. Š., Zákupy, a uzavření kupní smlouvy, která je součástí tohoto
usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 192/2020/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. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 32. – 34. schůze finančního výboru
konané dne 26. 6., 23. 7. a 28. 7. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 193/2020/ZM
Rozpočtové opatření č. 11/2020
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. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2020 na straně příjmů ve
výši 13.409.000 Kč, na straně výdajů ve výši 4.501.000 Kč a financování na straně výdajů ve
výši 8.908.000 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 194/2020/ZM
Správa bytového fondu města
Bod A)
Prominutí dluhu – pan M. K., Okružní, 470 01 Česká Lípa
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. Ing. Petr Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prominutí dluhu (odpis nedobytné pohledávky – byt
č. 5, Nové Zákupy 507, Zákupy) ve výši 28.210,11 Kč pana M. K., Okružní, 470 01 Česká
Lípa.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 5
Ing. Lukavec
Bod B)
Prominutí dluhu – paní V. R., Zákupy
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan místostarosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Poté starosta zahájil
k uvedenému bodu diskuzi.
Iva Serdelová, zastupitelka
Jaké jsou současné dluhy na bytech?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Z hlavy přesné číslo nevím, ale u těch, kdo v tuto chvíli bydlí, jsou dluhy minimální, protože
byly velké roční přeplatky.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prominutí dluhu (odpis nedobytné pohledávky – byt
č. 15, Nové Zákupy 511, Zákupy) ve výši 26.946,- Kč paní V. R., 471 23 Zákupy.
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 5
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Ing. Lukavec
XXX
usnesení č. 195/2020/ZM
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. B 09-40/2020 na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Oprava hřbitovní zdi Zákupy – etapa č. 1 – západní ohradní zeď a část jižní“
- TECHPRA s. r. o., Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČ 042 37 200
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. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. B 09-40/2020
s firmou TECHPRA s.r.o., Vinohradská 2165/48, Praha 2, IČ 04237200 na veřejnou zakázku
malého rozsahu „Oprava hřbitovní zdi Zákupy – etapa č. 1 – západní ohradní zeď a část
jižní“, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 196/2020/ZM
Prestižní cena města Zákupy za rok 2020
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Radek Lípa, starosta
Hasiči si tuto cenu určitě zaslouží a věřím, že najdeme místo, kde jim cenu předáme. Zároveň
Vás prosím, abyste se vyjádřili k letošním slavnostem. Navrhujeme společně s komisí pro
kulturu a cestovní ruch udělat pouze takové minislavnosti, v pátek koncert v kostele, v sobotu
večer koncert na koupališti, bez stánkařů a bez kolotočů.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Komise pro kulturu a cestovní ruch se jednoznačně vyslovila pro to velké slavnosti letos
nerealizovat.
M. H., občanka Zákup
Volal mi pan Ž., zda neudělat nějaký koncert na zámku?
Ing. Radek Lípa, starosta
V neděli na nádvoří zámku, to je dobrý nápad.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
A co burza, tu hygiena hlídá?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, burzu hygiena hlídá.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Ing. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy uděluje „Prestižní cenu města Zákupy za rok 2020“ Výjezdové
jednotce sboru dobrovolných hasičů města Zákupy, za dlouholetou činnost a mimořádné
aktivity ve prospěch města Zákupy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 197/2020/ZM
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Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD, IČ 06523862 za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí EKOD,
IČ 06523862 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. Ing. Petr Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD, náměstí Republiky 193, Doksy, IČ
06523862, za rok 2019,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí EKOD, náměstí
Republiky 193, Doksy, IČ 06523862, za rok 2019.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 198/2020/ZM
Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj, IČ 71202056 za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj, IČ 71202056
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. Ing. Petr Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj, nám. Republiky 193, Doksy, IČ 71202056 za
rok 2019,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj, nám. Republiky
193, Doksy, IČ 71202056, za rok 2019.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 199/2020/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. Petr
Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 16. schůze konané dne 19. 7. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
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Před „covidem“ jsme podali několik žádostí o dotaci, ve všech jsme uspěli. V tuto chvíli běží
výběrové řízení na opravy bytů. Proto bude v průběhu srpna svoláno další jednání
zastupitelstva. Dále jsme uspěli se žádostí o opravu tartanu na běžeckém ovále. Třetí
úspěšnou dotací je vybavení kulturního domu ozvučovací a světelnou technikou. Tady bude
realizace pravděpodobně až příští rok. Poslední informací je, že nádoby na plast a bioodpad
budeme rozšiřovat také do Božíkova, Brenné a Kamenice. V Božíkově a v Kamenici to bude
ale jen podél hlavní komunikace.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Já bych chtěl otevřít diskusi, co budeme dělat s bezdomovci a opilci na náměstí a
autobusových zastávkách?
Ing. Radek Lípa, starosta,
Z bezdomovců můžeme udělat nájemníky bytu, ale nedovedu si představit to soužití
s ostatními lidmi v domě.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Městská policie má za úkol kontrolovat každé ráno a večer zastávku. Jsem v kontaktu
s kurátorkou z České Lípy, ale tento člověk je problémový. Nyní se pokoušíme ho umístit do
speciálního zařízení u Plzně. Musí ale s umístěním souhlasit.
Jana Benešová, zastupitelka
Máme informaci, kde nyní je?
Ing. Radek Lípa, starosta
Zpátky ve dvoře, i když technické služby vše vyklidili.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Legální cestu tedy nemáme, aby se na zastávce nezdržoval?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Může mu být uložena pokuta, kterou ale stejně nezaplatí.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Dále si mi maminky stěžují na mládež, která se schází na koupališti, konzumují tam alkohol,
dělají nepořádek. Nejde tam dát kamera, fotopasti?
Ing. Radek Lípa, starosta
Nepořádek je i na naučné stezce, technické služby to každé ráno uklízejí, na koupališti
kamery jsou, asi to dohledatelné je.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Konec služby má být městská policie na koupališti, v sobotu sloužit nechtějí, nyní jsme
v kontaktu s hlídací službou.
Iva Serdelová, zastupitelka
Při burze jsem nemohla projet ulicí kolem zámku, všude podél zdi stála auta, musela jsem i do
protisměru, kde může vyjet další auto. Chci se zeptat, kolik dala městská policie pokut a
botiček?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Zítra mám schůzku se strážníkem. Budeme jednat s pořadatelskou službou o posílení hlídek.
Ing. Radek Lípa, starosta
Všichni chtějí zaparkovat co nejblíže a tím, že se dělá obchvat, lidé nemohou parkovat na
vlečce a také parkoviště na louce u kulturního domu není. Lidé si bohužel také sami posouvají
zákazové značky.
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Iva Serdelová, zastupitelka
V Kamenici se už 12 dní nepracuje.
Ing. Radek Lípa, starosta
Řešíme to s technickým dozorem, do konce týdne by snad měli začít opět pracovat. Dotace
není ohrožena, nejsme vázáni termínem, případně budeme požadovat sankce.
Ing. Zdeněk Rydygr, zatupitel
Na náměstí jsem měl škodu 5.000,- Kč, a když jsem byl na městské policii, tak mi řekli, že
kamery zrovna nebyly v provozu.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Bohužel vypadává signál, víme asi o 7 kamerách.
Iva Serdelová, zastupitelka
Jak to vypadá s úhradou úroků v domově důchodců?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan ředitel měl stanoven konkrétní termín, do kterého má úroky vrátit, budeme to muset řešit
soudní cestou.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 18:51 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 5. 8. 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 11. srpna 2020

Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřily:

Kamila Andrová
zastupitelka

Bc. Iva Kreisingerová
zastupitelka
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