MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 20. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 23. září 2020 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 205/2020/ZM – 211/2020/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.
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 9 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 9
Omluveni: Ing. Petr Kreisinger, Bc. Iva Kreisingerová, Ing. Petr Lukavec, Ing. Pavel Paták,
Iva Serdelová
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) Revokace usnesení č. 167/2020/ZM Bod B) ze dne 27. 5. 2020
B) Revokace usnesení č. 178/2020/ZM Bod B) ze dne 24. 6. 2020
C) Prodej pozemku p. č. 405/3 v k. ú. Kamenice u Zákup.
D) Založení honebního společenstva Zákupy
3. Zápis ze schůze finančního výboru
4. Rozpočtové opatření č. 13/2020
5. Dodatek k pojistné smlouvě č. 2732322766 o pojištění majetku
- UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480
6. Poskytnutí věcného daru
- ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428
7. Osadní výbor Božíkov
8. Interpelace
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání.
Návrh složení návrhové komise: Josef Jirásek, Jan Dvořák, Ing. Zdeněk Rydygr
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
V 17:05 se dostavil na jednání Mgr. Čestmír Kopřiva. Nyní je přítomno 10 členů ZM.
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Návrh složení ověřovatelů zápisu: Mgr. Čestmír Kopřiva, Ing. Pavel Řezník
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 5
Mgr. Kopřiva
XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 205/2020/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 Josef Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 16. 9. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 206/2020/ZM
Pozemky
Bod A)
Revokace usnesení č. 167/2020/ZM Bod B) ze dne 27. 5. 2020
- pan V. Š. a paní B. V., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuse. Pan starosta předal slovo návrhové komisi.
Pan Josef Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) revokuje usnesení č. 167/2020/ZM Bod B) ze dne 27. 5. 2020, kterým byl schválen prodej
části pozemků p. č. 1392 o výměře cca 76 m2 a p. č. 1397/1 o výměře cca 120 m2
v k. ú. Zákupy a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
b) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 3. 6.
2020 s panem V. Š. a paní B. V., Zákupy, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod B)
Revokace usnesení č. 178/2020/ZM Bod B) ze dne 24. 6. 2020
- pan J. N., Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuse. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Josef Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) revokuje usnesení č. 178/2020/ZM Bod B) ze dne 24. 6. 2020, kterým byl schválen prodej
pozemku p. č. 666 o výměře 1960 m2 a části pozemku p. č. 669 o výměře cca 82 m2
v k. ú. Starý Šidlov a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
b) schvaluje uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 2. 7.
2020 s panem J. N., Česká Lípa, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod C)
Prodej pozemku p. č. 405/3 v k. ú. Kamenice u Zákup
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- manželé V. a V. M., Mimoň
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuse. Pan starosta předal slovo návrhové komisi.
Pan Josef Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 405/3 o výměře 49 m2 v
k. ú. Kamenice u Zákup za cenu 5.880 Kč do společného jmění manželů V. a V. M., Mimoň,
a uzavření kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod D)
Založení Honebního společenstva Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuse. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan
Josef Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje vstup města Zákupy do Honebního společenstva Zákupy dle přiložené důvodové
zprávy,
b) pověřuje starostu zastupováním města Zákupy při valné hromadě Honebního společenstva
Zákupy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 207/2020/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 Josef Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 35. – 36. schůze finančního výboru
konané dne 18. 8. a 14. 9. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 208/2020/ZM
Rozpočtové opatření č. 13/2020
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 Josef Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2020 na straně příjmů ve
výši 714.000 Kč, na straně výdajů ve výši 714.000 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX

usnesení č. 209/2020/ZM
Dodatek k pojistné smlouvě č. 2732322766 o pojištění majetku
- UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480
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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 Josef Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dodatek k pojistné smlouvě č. 2732322766 o pojištění
majetku s UNIQA pojišťovnou, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 210/2020/ZM
Poskytnutí věcného daru
- ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Kolik ty potraviny mají ještě trvanlivost?
Ing. Radek Lípa, starosta města
Paštiky třeba až do roku 2023.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428 poskytnutí věcného daru ve
výši 36.132,57 Kč,
b) schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. B 09-57/2020 se ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347,
Zákupy, IČ 46750428 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 211/2020/ZM
Osadní výbor Božíkov
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Kamila Andrová, zastupitelka, předsedkyně osadního výboru
Chtěla bych poděkovat městu za finanční podporu.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Josef
Jirásek přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
ze 17. schůze konané dne 15. 8. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
V tuto chvíli si myslím je nejdůležitější udržet co nejdéle v chodu Základní školu, tak aby
nebyla zavřená, aby nám neskončila polovina rodičů na ošetřovačce. Další důležitý úkol je,
aby se koronavirus vyhnul obloukem domovu důchodců, a pak také městskému úřadu, aby
byl zajištěn chod města. Jak pečovatelky, sestry, učitelé, všichni dostali prostřednictvím pana
ředitele roušky, respirátory. Průběžně se snažíme dezinfikovat, děláme zkrátka maximum pro
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to, abychom se nákaze vyhnuli. V minulém týdnu se otevřelo testovací místo v České Lípě,
čísla na Českolipsku půjdou určitě nahoru. Mezi obyvatele se nám podařilo dostat přes 40.000
roušek, nově prodáváme i dětské roušky.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Obrátil se na mne pan M., který se stará o kapličku sv. Anny. Je tam takový pilíř z cihel,
absolutně nefunkční, zda by ho nebylo možné odstranit?
Ing. Radek Lípa, starosta
Od ČEZu z bílých cihel? Zjistíme, jestli je připojen, kdyby nebyl, tak si myslím, že nebude
problém s odstraněním.
Jan Dvořák, zastupitel
Mám připomínku od rekreantů z koupaliště, zda by nešlo dát dozadu na koupaliště nějakou
TOI-TOIKu?
Ing. Radek Lípa, starosta
Řešili jsme to s p. Patákem, rádi bychom tam udělali druhé záchody. Stejně tak v příštím roce
by měly být dotace na podporu cestovního ruchu, rádi bychom směrem k benzínce postavili
jednodušší chatky, po kterých je velká poptávka.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Chtěl bych poděkovat městu za roušky, respirátory a také dětské roušky, které měly u dětí
velký úspěch. A samozřejmě děkuji za průběžné dezinfikování školy. Děkuji také za
potraviny, které do konce roku spotřebujeme. Na naší škole nemáme žádného žáka
v karanténě, proto jsme se rozhodli, že v pátek budeme normálně vyučovat.
Jana Benešová, zastupitelka
Já bych tady chtěla veřejně poděkovat panu řediteli školy za jeho přístup.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 17:28 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 23. 9. 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 29. září 2020
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Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřili:

Mgr. Čestmír Kopřiva
zastupitel

Ing. Pavel Řezník
zastupitel
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