MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 21. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 26. října 2020 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 212/2020/ZM – 219/2020/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM)
v 16.05 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 11 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 11
Omluveni: Kamila Andrová, Bc. Iva Kreisingerová, 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 navrhl doplnění programu o Bod 2. D) Prodej pozemku p. č.
2549/8 v k. ú. Zákupy - paní N. S., Zákupy - pan D. R. a paní K. F., Česká Lípa.
Poté vyzval zastupitele, aby se k takto navrženému a doplněnému programu vyjádřili. Žádná
diskuze neproběhla. Pan starosta dal hlasovat o doplněném návrhu programu.
Navržený, doplněný 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 (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé M. a L. M., Zákupy
B) Prodej části pozemku p. č. 548/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé J. a V. M., Zákupy
C) Kupní smlouva na pozemek p. č. 2549/7 v k. ú. Zákupy
- pan J. L., Zákupy
D) Prodej pozemku p. č. 2549/8 v k. ú. Zákupy
- paní N. S., Zákupy
- pan D. R. a paní K. F., Česká Lípa
3. Zápis ze schůze finančního výboru
4. Rozpočtové opatření č. 14/2020
5. Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru
6. Poskytnutí finančního daru
- paní E. P., Zákupy
7. Změny územního plánu
A) Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- paní P. H., 470 02 Česká Lípa
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B) Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- Mgr. D. K., Ing. L. Z., 471 23 Zákupy
C) Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- paní L. L., 470 02 Česká Lípa
D) Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- M. a I. M., 471 23 Zákupy
E) 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
8. Poskytnutí věcného daru
- ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428
9. Interpelace
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání.
Návrh složení návrhové komise: Ing. Petr Kreisinger, Josef Jirásek, Ing. Pavel Řezník
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Jan Dvořák, Ing. Petr Lukavec
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 4

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 212/2020/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 Ing.
Petr Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 14. 10. 2020.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 213/2020/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej části pozemku p. č. 195/4 v k. ú. Božíkov (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé M. a L. M., 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 Ing.
Petr Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 195/4 o výměře cca 80 m2
v k. ú. Božíkov, dle zákresu, za cenu 120 Kč/m2, do společného jmění manželů M. a L. M.,
Zákupy, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí tohoto usnesení jako
příloha.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
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Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 548/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé J. a V. M., 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 Ing.
Petr Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 548/1 o výměře cca 150 m2
v k. ú. Zákupy, dle zákresu, za cenu 120 Kč/m2, do společného jmění manželů J. a V. M.,
Zákupy, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí tohoto usnesení jako
příloha.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
Bod C)
Kupní smlouva na pozemek p. č. 2549/7 v k. ú. Zákupy
- 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 diskuse. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing.
Petr Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy, v návaznosti na usnesení č. 191/2020/ZM Bod H) ze dne 5. 8.
2020, schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2549/7 v k. ú. Zákupy za
cenu 572.088 Kč včetně DPH s panem J. L., Zákupy, která je součástí tohoto usnesení jako
příloha.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
Bod D)
Prodej pozemku p. č. 2549/8 v k. ú. Zákupy
- paní N. S., Zákupy
- pan D. R. a paní K. F., 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 Ing.
Petr Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 2549/8 o výměře 957 m2
v k. ú. Zákupy formou výběrového řízení za minimální cenu 382.800 Kč + 21 % DPH.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 214/2020/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 Ing.
Petr Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 37. schůze finančního výboru konané
dne 19. 10. 2020.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
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usnesení č. 215/2020/ZM
Rozpočtové opatření č. 14/2020
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 Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2020 na straně příjmů ve
výši 1.417.000 Kč, na straně výdajů ve výši 1.417.000 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 216/2020/ZM
Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru
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 Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Dodatek ke smlouvě o kontokorentním úvěru
s Komerční bankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, Praha 1, IČ 4531 7054, ve výši
2.000.000 Kč, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 217/2020/ZM
Poskytnutí finančního daru
- paní E. P., Zákupy
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.
Petr Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje paní E. P., Zákupy, poskytnutí finančního daru ve výši 35.000,- Kč,
b) schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. B 09-63/2020 s paní E. P., Zákupy v předloženém
znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 218/2020/ZM
Změny územního plánu
Bod A)
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- paní P. H., 470 02 Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Radek Lípa, starosta
Máme již schválenou změnu č. 2?
Ing. Marta Dostálová, vedoucí odboru výstavby MěÚ
Nemáme schválenou změnu č. 2, proto jsem tam tyto žádosti zahrnula.
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K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing.
Petr Kreisinger 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. 2 územního plánu Zákupy, a to plochy zemědělské –
pozemků p. č. 882/4, 326/3 a 326/4 v k. ú. Brenná, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – paní P. H., 470 02 Česká Lípa, za podmínky úplné úhrady
nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu územního plánu) na její zpracování a
mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního zákona).
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 4
Dvořák
Bod B)
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- Mgr. D. K., Ing. L. Z., 471 23 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 Kreisinger 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. 2 územního plánu Zákupy, a to plochy veřejné
prostranství zeleň – pozemků p. č. 883 a 821 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – plochy
bydlení – městské individuální, na návrh vlastníků – Mgr. D. K., Ing. L. Z., 471 23 Zákupy,
za podmínky úplné úhrady nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu územního
plánu) na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního
zákona).
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
Bod C)
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- paní L. L., 470 02 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 Ing.
Petr Kreisinger 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. 2 územního plánu Zákupy, a to ploch smíšených
nezastavěného území – st. p. č. 23 a p. p. č. 56 a 60 v katastrálním území Božíkov, nové
funkční využití – plochy bydlení – venkovské, na návrh vlastníka – paní L. L., 470 02 Česká
Lípa, za podmínky úplné úhrady nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu
územního plánu) na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4
stavebního zákona).
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 4
Ing. Kreisinger
Bod D)
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- M. a I. M., 471 23 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 Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
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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. 2 územního plánu Zákupy, a to plochy zemědělské –
pozemků p. č. 1614/1 a 1614/2 v k. ú. Zákupy, nové funkční využití – plochy bydlení –
městské individuální, na návrh vlastníků – M. a I. M., 471 23 Zákupy za podmínky úplné
úhrady nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu územního plánu) na její
zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního zákona).
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
Bod E)
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.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Nebude město požadovat opravu zastávky?
Ing. Radek Lípa, starosta
V plánu je narovnání tratě a také vybudování mimoúrovňového křížení komunikací a také
nová zastávka.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing.
Petr Kreisinger 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
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: 10
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 4
Ing. Rydygr
XXX
usnesení č. 219/2020/ZM
Poskytnutí věcného daru
- Základní škola a Mateřská škola Zákupy, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428
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 Kreisinger přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428 poskytnutí věcného daru ve
výši 71.620,- Kč,
b) schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. B 09-64/2020 se ZŠ a MŠ Zákupy, Školní 347,
Zákupy, IČ 46750428 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
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Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Moje první interpelace se týká změny územního plánu. Žadatel pan L. by chtěl na kopci
zvaném Hrbčák vytvořit lokalitu veřejné zeleně, aktuálně jsou tyto pozemky zařazeny jako
bydlení městské individuální. Jeho návrh vyplývá z toho, že historicky je tato lokalita
využívána dětmi k sáňkování a bobování. Je tedy na zvážení, jestli to vyčleníme, tak aby to
pro budoucnost bylo jednou provždy vyřešeno.
Jan Dvořák, zastupitel
A váš názor pane starosto?
Ing. Radek Lípa, starosta
Já si myslím, že by to mělo být vyjmuté. Ten vlastní kopec dolů k „čovce“, na tom prostoru
podle mě stejně nikdy nepůjde postavit. Můžeme to využít do budoucnosti jako dětské hřiště.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Prostory pro hraní dětí už tu skoro nejsou, já bych toto určitě podpořil.
Ing. Radek Lípa, starosta
Druhá interpelace se týká hospodaření města. Osekali jsme investiční akce, nepřistoupili jsme
k rozjezdu stavby nové hasičské zbrojnice, kdy naše spoluúčast je zhruba 8 mil. Kč. Oslovili
jsme všechny organizace města, v tuto chvíli si myslím, že se nám podaří z letošního roku
ušetřit částku mezi 8–10 mil. Kč. Ještě čekáme na tzv. rozpočtovou kalkulačku, kde se
dozvíme, kolik naše město dostane z rozpočtového určení daní. V příštím roce se pokusíme
získat dotaci na dětské hřiště v Nových Zákupech, které bylo v plánu už letošní rok. Pokud
dotaci nezískáme, hřiště postavíme i tak, je to tam dlouhodobě v plánu. Druhou dotaci
bychom chtěli získat na střechu budovy městského úřadu, kde je až 80% podíl. Jsou to
národní dotace, takže čerpání je mnohem méně náročné než u dotací z evropských zdrojů.
Rozpočet na střechu je zhruba 4,7 mil. Kč. Dále bychom chtěli získat dotaci na opravu
komunikace Gagarinova, od J. až po Mírové náměstí. Čtvrtou dotací, kterou chceme připravit,
je dotace na opravu asfaltového hřiště na košíkovou v areálu Emila Zátopka. Podání žádostí
bude schvalovat zastupitelstvo.
Ing. Radek Lípa, starosta
Moje poslední interpelace se týká covid-19. K dnešnímu dni máme v Zákupech 9 pozitivně
testovaných. Snažíme se, aby se nám to nedostalo do domova důchodců a domu
s pečovatelskou službou. Úřad i technické služby se střídají ve dvou směnách, tak aby se
zaměstnanci nepotkávali. Dezinfikujeme všechny bytovky, úřad, zastávky, lékařský dům.
Škola i školka mají generátory ozonu. Seniorům na 70 let jsme poslali respirátory.
Ing Petr Lukavec, zastupitel
Kdy nás čeká nějaké jednání zastupitelstva ohledně rozpočtu?
Ing. Radek Lípa, starosta
Jakmile budeme mít informace o rozpočtovém určení daní. Jestli budou nějaké kompenzace,
se také zatím neví. Jakmile budeme mít potřebné informace, schůzka určitě proběhne. Je dost
možné, že půjdeme do rozpočtového provizoria.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Máme rezervu na bytovém fondu. Doplatek úvěru je ještě 35 milionů korun, úroky jsou zde
úplně minimální, takže poslední splátku, kterou jsme dostali, jsme si ponechali na nenadálé
události, takže teď je tam nějakých 17 mil. Kč.
Ing. Radek Lípa, starosta
Příští rok bude ještě relativně dobrý, otázkou je, co bude v příštích letech, kdy už se nám
určitě nepodaří nic ušetřit.
Jan Dvořák, zastupitel
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Protihluková stěna v ulici U Trati je v havarijním stavu, bude se opravovat?
Ing. Radek Lípa, starosta
Už jsem to řešil s Krajskou správou silnic, nebude to levná záležitost. Největší opravou,
kterou čekají krajské silnice v našem okolí, je most u C., kdy bude příští rok celý zbourán,
objízdná trasa bude přes Kamenici, provizorní most tam bohužel postavit nejde, bude tam
pouze lávka pro pěší. V tuto chvíli se řeší výběrové řízení. Budu šlapat po tom, aby proces
zbourání a postavení nového byl co nejkratší. A oprava protihlukové zdi je v plánu oprav,
otázkou je, kdy se na to najdou peníze.
Jan Dvořák, zastupitel
A co most u H.?
Ing. Radek Lípa, starosta
Je součástí celé projektové dokumentace na opravu Borské ulice, už jsme tam měli několik
místních šetření. Řeší se to. Měl by tam být nový most, památkáři chtějí most prohlásit za
kulturní památku, proto kdybyste měl někdo fotografie dokazující, že ty pískovcové štuky na
zábradlí na mostě jsou nové, určitě by to jednání pomohlo.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Bylo by možné navýšit počet odpadkových košů ve městě?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, jen je otázkou, zda více košů naučí lidi odpadky do košů házet.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 17.15 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 26. 10. 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 2. listopadu 2020
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Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřili:

Jan Dvořák
zastupitel

Ing. Petr Lukavec
zastupitel
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