MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 19. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 26. srpna 2020 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy
(č. usnesení 200/2020/ZM – 204/2020/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM)
v 16:00 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 11 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 11
Omluveni: Jan Dvořák, Iva Serdelová, Josef Jirásek
Později přijde Ing. Petr Kreisinger
Zastupitelstvo města Zákupy je schopno se usnášet.
Pan starosta dále uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi v předstihu program jednání
zastupitelstva města a zároveň navrhl vložit dva body
Bod č. 2 Žádost o individuální dotaci na vybavení provozu zubní ordinace
Bod č. 3 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
učebny pro výuku přírodních věd ZŠ – dodávka“
Ostatní body se tímto posunou.
V 16:03 hodin přišel Ing. Petr Kreisinger
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 12
Žádná diskuze neproběhla. Pan starosta dal hlasovat o upraveném návrhu programu.
Navržený, doplněný a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Rozpočtové opatření č. 12/2020
2. Individuální dotace na vybavení provozu zubní ordinace
- MDDr. Kateřina Molzká Černá, Stomatologická ambulance, Osvobození 464,
Kamenický Šenov, IČ 04287045
3. Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
učebny pro výuku přírodních věd ZŠ - dodávka“
- AV MEDIA, a. s., Pražská 1335/63, Praha - Hostivař, IČ 48108375
4. Veřejná zakázka malého rozsahu – „Oprava obecních bytů Zákupy“
5. Veřejná zakázka malého rozsahu – „Modernizace atletického oválu - ZŠ Zákupy“
6. Interpelace
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání.
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Návrh složení návrhové komise: Ing. Petr Lukavec, Mgr. Čestmír Kopřiva, Ing. Pavel Paták
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Evžen Gabriel, Ing. Petr Kreisinger
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 3

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 200/2020/ZM
Rozpočtové opatření č. 12/2020
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.
Pan Ing. Petr Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2020 na straně příjmů
ve výši 13.264.000 Kč a na straně výdajů ve výši 13.264.000 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 201/2020/ZM
Individuální dotace na vybavení provozu zubní ordinace
- MDDr. Kateřina Molzká Černá, Stomatologická ambulance, Osvobození 464,
Kamenický Šenov, IČ 04287045
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jana Benešová, zastupitelka
Paní zubařka bude místo lékárny nebo místo paní doktorky Váňové?
Ing. Radek Lípa, starosta
Bude nahoře v patře, takže místo pro lékárnu bude. Je to i v zájmu vlastníka, aby lékárna
byla.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Když se jí dají peníze, je perspektiva, že tu paní doktorka bude delší dobu?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Podle vyjádření lékařky ano.
K materiálu neproběhla další diskuse. Pan starosta předal slovo návrhové komisi.
Pan Ing. Petr Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje MDDr. Kateřině Molzké Černé, Osvobození 464,
471 14 Kamenický Šenov, IČ 04287045 poskytnutí individuální dotace ve výši 120 000 Kč
jako příspěvek na vybavení potřebné pro provoz zubní ordinace v Zákupech, na adrese
Mimoňská 224, Zákupy a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09–56/2020
s MDDr. Kateřinou Molzkou Černou v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 202/2020/ZM
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce
učebny pro výuku přírodních věd ZŠ - dodávka“
- AV MEDIA, a. s., Pražská 1335/63, Praha - Hostivař, IČ 48108375
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Předkládá Mgr. Čestmír Kopřiva, ředitel ZŠ a MŠ Zákupy, zastupitel
Pan starosta předal slovo Mgr. Čestmíru Kopřivovi, který 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. Petr Lukavec přečetl předložený
návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dodatek č. 1 ke kupní smlouvě s firmou AV MEDIA,
a. s., Pražská 1335/63, Praha – Hostivař, IČ 48108375 na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce učebny pro výuku přírodních věd ZŠ – dodávka“, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 203/2020/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. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi.
Pan Ing. Petr Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje doporučení komise pro hodnocení a posouzení
nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava obecních bytů Zákupy“
a přidělení této zakázky uchazeči firmě REN – LOK s.r.o., Rižská 374, 460 08 Liberec –
Horní Hanychov, IČ 05471699, a uzavření smlouvy za podmínek uvedených ve výzvě
k podání nabídky, v celkové ceně za dílo 1.668.924,12 Kč bez DPH, 2.019.398,20 Kč vč.
DPH.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 204/2020/ZM
Veřejná zakázka malého rozsahu – „Modernizace atletického oválu - ZŠ 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 Ing. Petr Lukavec přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje doporučení komise pro hodnocení a posouzení
nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Modernizace atletického oválu – ZŠ
Zákupy“ a přidělení této zakázky uchazeči firmě J.I.H. – Ing. Jiří Huptych, Na Vrších 1490/7,
100 00 Praha 10, IČ 41157834 a uzavření smlouvy za podmínek uvedených ve výzvě
k podání nabídky, v celkové ceně za dílo 1.163.253,58 Kč bez DPH, 1.407.536,83 Kč
vč. DPH.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta informoval o odvolání ředitele DD a DPS Zákupy, dále informoval o programu
Zákupských slavností.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Poděkoval za opravu rozvodů tepla a vody ve škole, dále za získání dotací na Mateřskou
školu v Nových Zákupech a opravu oválu u základní školy.
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p. Evžen Gabriel, zastupitel
Poděkoval všem za pomoc při dětském dni v Nových Zákupech.
Ing. Radek Lípa, starosta
Já také děkuji osadním výborům v Nových Zákupech a Božíkově za přípravu akcí.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Chybí zde hernička pro děti v zimním období, nenašly by se prostory, kde by se maminky
mohly scházet?
Ing. Radek Lípa, starosta
Mohly by v kulturním domě, ale musí tam být odpovědná osoba.
Jana Benešová, zastupitelka
Já jsem založila Čtyřlístek, který pořád běží.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Čtyřlístek běžel, ale koronavirus ho bohužel přerušil, bylo to ve školní družině.
Bc. Iva Kreisingerová, zastupitelka
Na facebooku existuje skupina maminek, psaly tam, jestli by si to někdo nevzal na starost.
Jana Benešová, zastupitelka
Vezmu si to na starost a zjistím informace.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
V informačním centru by to nešlo, v době, kdy je zavřené?
Ing. Radek Lípa, starosta
V informačním centru jsou uskladněné věci, všechny věci by se musely přestěhovat, je to tam
i malé, při špatném počasí, když si tam dají kočárky, už se tam nevejdou.
Jana Benešová, zastupitelka
Zeptám se ještě, slyšela jsem, že má končit Květinka, plánujeme to kdyžtak dále pronajímat?
Ing. Radek Lípa, starosta
O tom nevím, pronajímat ano, ale potravin už je tu dost. To mateřské centrum můžeme
vymyslet v kulturním domě, ale bude to na odpovědnosti toho konkrétního člověka.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Ten člověk za to bude odpovědný.
Jana Benešová, zastupitelka
Půjdou děti do školy?
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel, ředitel ZŠ a MŠ
Ano. Informace budou na webových stránkách, budou informováni rodiče i děti, ve škole je
vše připraveno podle pokynů Ministerstva školství.
Evžen Gabriel, zastupitel
Budou mimoškolní sportovní kroužky?
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel, ředitel ZŠ a MŠ
Mám domluvenou schůzku s R. L., samozřejmě já vám nic nařizovat nemůžu.
Ing. Radek Lípa, starosta
Já zakončím dobrou zprávou, generálním sponzorem letošních slavností je AAA Auria, která
přispěla částkou 50.000 Kč, celkem máme od sponzorů přes 100 tisíc korun.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 16:37 hodin.
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Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 26. 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:
Marie Svobodová
vedoucí hospodářsko-správního odboru
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 1. září 2020

Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřili:

Evžen Gabriel
zastupitel

Ing. Petr Kreisinger
zastupitel
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