MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 23. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 16. prosince 2020 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 227/2020/ZM – 239/2020/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.
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: Josef Jirásek, Mgr. Čestmír Kopřiva, Ing. Pavel Paták
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 nový bod č. 3 Prominutí dluhu na
poplatku za užívání pozemků v rámci akce „Zákupské trhy“ - Trhysk.cz s.r.o., U Cukrovaru
695, Velvary, IČ 08504342 a nový bod č. 4 Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – „Kamenice –
chodník“ se společností ZEPS s. r. o., se sídlem Cvikov - Lindava 84, IČ 28688651.
Dále doplnění o nový bod č. 13 Změna složení členů Osadního výboru Božíkov. Poté starosta
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. Kupní smlouva na pozemek p. č. 2549/8 v k. ú. Zákupy
- paní N. S., Zákupy
3. Prominutí dluhu na poplatku za užívání pozemků v rámci akce „Zákupské trhy“
- Trhysk.cz s.r.o., U Cukrovaru 695, Velvary, IČ 08504342
4. Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – „Kamenice – chodník“ se společností ZEPS s. r. o.,
se sídlem Cvikov - Lindava 84, IČ 28688651
5. Zápisy ze schůzí finančního výboru
6. Rozpočtové opatření č. 16/2020
7. Provádění rozpočtových opatření v závěru roku
8. Rozpočet města Zákupy na rok 2021
9. Střednědobý výhled rozpočtu města Zákupy na období 2022 – 2023
10. Podání žádostí o dotace z programů Ministerstva pro místní rozvoj
11. Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění střednědobého plánování
a spolufinancování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa
12. Osadní výbor Božíkov
13. Změna složení členů Osadního výboru Božíkov
14. Interpelace
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
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Zastupitelstvo města schválilo doplněný program jednání.
Návrh složení návrhové komise: Bc. Iva Kreisingerová, Kamila Andrová, Evžen Gabriel
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Jana Benešová, Ing. Petr Kreisinger
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
XXX
V 16.04 hod. se dostavila zastupitelka Iva Serdelová, nyní je přítomno 10 členů ZM.
XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 227/2020/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. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 4. 12. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 228/2020/ZM
Kupní smlouva na pozemek p. č. 2549/8 v k. ú. Zákupy
- paní N. S., Zákupy
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy, v návaznosti na usnesení č. 213/2020/ZM Bod D) ze dne 26. 10.
2020, schvaluje uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku p. č. 2549/8 v k. ú. Zákupy za
cenu 668.888 Kč včetně DPH s paní N. S., Zákupy, která je součástí tohoto usnesení jako
příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 229/2020/ZM
Prominutí dluhu na poplatku za užívání pozemků v rámci akce „Zákupské trhy“
- Trhysk.cz s.r.o., U Cukrovaru 695, Velvary, IČ 08504342
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Paní Iva Serdelová, zastupitelka
Oni nemají nárok na nějakou kompenzaci od státu za nájem.
Ing. Radek Lípa, starosta
Myslím si, že ne, jelikož se jedná o jednorázovou akci.
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K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prominutí dluhu na poplatku za užívání pozemků
v rámci akce „Zákupské trhy“ dle Dohody č. A 08-5/2017 ze dne 3. 1. 2018, jenž vznikl
v důsledku nouzového stavu a mimořádných vládních opatření, které mají bránit šíření
onemocnění covid-19, a to za měsíce duben, květen, říjen, listopad, prosinec 2020, dle
důvodové zprávy, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 230/2020/ZM
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – „Kamenice – chodník“ se společností ZEPS s. r. o., se
sídlem Cvikov - Lindava 84, IČ 28688651
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. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na akci „Kamenice chodník“ se společností ZEPS s. r. o., se sídlem Cvikov - Lindava 84, IČ 28688651,
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 231/2020/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. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 38. – 40. schůze finančního výboru
konané dne 20. 11. 2020, 30. 11. 2020 a 7. 12. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
V 16.11 hod. se dostavil zastupitel Ing. Per Lukavec, nyní je přítomno 11 členů ZM.
XXX
usnesení č. 232/2020/ZM
Rozpočtové opatření č. 16/2020
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. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2020 na straně příjmů ve
výši 380.000 Kč, na straně výdajů ve výši 380.000 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
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usnesení č. 233/2020/ZM
Provádění rozpočtových opatření v závěru roku
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. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, provádění rozpočtových opatření
Radou města Zákupy v období od 17. 12. 2020 do 31. 12. 2020.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
V 16.15 hod. se dostavil zastupitel Jan Dvořák, nyní je přítomno 12 členů ZM.
XXX
usnesení č. 234/2020/ZM
Rozpočet města Zákupy na rok 2021
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Uvedl, že se jedná o rozpočet,
který byl předjednán na pracovní schůzce zastupitelstva, pouze došlo k úpravě – navýšení
výdajů na stezku, která povede kolem Kamenického potoka, na kterou se bude žádat dotace a
jednou z podmínek je schválení položky v rozpočtu města na rok 2021. A dále je tam
zohledněna částka 200 tis. Kč na přístřešek u školy. Na základě těchto změn dochází k úpravě
rozpočtu (protinávrh usnesení) oproti tomu, který byl zveřejněn na úřední desce. Pan starosta
dále uvedl, že na účtu u Komerční banky má město 13 mil. Kč a u ČNB 2 mil. Kč a zahájil
k uvedenému bodu diskuzi.
Původní návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021 v navrženém znění
v následujících objemech:
příjmy:
73 114 300,- Kč
výdaje:
78 100 000,- Kč
Schodek ve výši 4 985 700,- Kč včetně splátek úvěrů bude kryt zůstatkem finančních
prostředků na účtech města.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla protinávrh usnesení.
Hlasováno o tomto usnesení:
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje schodkový rozpočet na rok 2021 v upraveném znění
v následujících objemech:
příjmy:
73 950 300,- Kč
výdaje:
78 936 000,- Kč
Schodek ve výši 4 985 700,- Kč včetně splátek úvěrů bude kryt zůstatkem finančních
prostředků na účtech města.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 3
Dvořák
XXX
usnesení č. 235/2020/ZM
Střednědobý výhled rozpočtu města Zákupy na období 2022 – 2023
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 16. 12. 2020
4/8

Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města Zákupy na období
2022 - 2023.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 236/2020/ZM
Podání žádostí o dotace z programů Ministerstva pro místní rozvoj
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. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů
z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogramu 117D8210A „Podpora obnovy místních komunikací“ na akci „Oprava ul.
Gagarinova - Zákupy“,
b) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů
z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogramu 117D8210B „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“ na akci
„Modernizace povrchu asfaltového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Zákupy“,
c) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů
z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogramu 117D8210E „Rekonstrukce a přestavba veřejných budov“ na akci „Oprava
střechy městského úřadu v Zákupech“,
d) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů
z Ministerstva pro místní rozvoj z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova,
podprogramu 117D8210H „Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku“ na akci „Dětské hřiště Zákupy“.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 237/2020/ZM
Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění střednědobého plánování
a spolufinancování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa
Předkládá Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Pan místostarosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Informace doplnil pan
starosta, který uvedl, že toto komunitní plánování funguje na Novoborsku a je to dáváno za
příklad. Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
Měli bychom vědět o tom, jak to aspoň funguje, když do toho vstoupíme.
Ing. Radek Lípa, starosta
Až budou známy nějaké hmatatelné výstupy, které potvrdí, že toto komunitní plánování
funguje, budou zastupitelé informováni. I pokud se jedná o financování sociálních služeb, kdy
v současné době město přispívá nemalou částkou kolem 4,5 mil. Kč na domov důchodců.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
V současné době je nutné zmapovat situaci v oblasti sociálních služeb a vytvořit síť těchto
služeb na území ORP Česká Lípa. Výhodou je dotační zajištění městem Česká Lípa.
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K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Memorandum o dlouhodobé spolupráci při zajištění
střednědobého plánování a spolufinancování sociálních služeb na území ORP Česká Lípa
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 238/2020/ZM
Osadní výbor Božíkov
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem. Poděkoval osadnímu výboru za
pořádání „Mikuláše“ v Božíkově a zároveň poděkoval i kulturní komisi za mikulášskou
procházku po Zákupech. Poté pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu
neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Bc. Iva Kreisingerová
přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 19. schůze konané dne 29. 11. 2020.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
usnesení č. 239/2020/ZM
Změna složení členů Osadního výboru 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. Paní
Bc. Iva Kreisingerová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy v souladu s § 84 odst. 2 písm. l) a § 120 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, odvolává na vlastní žádost pana M.
Ž. st. z funkce člena Osadního výboru Božíkov s účinností od 1. 1. 2021 a k témuž datu volí
členem Osadního výboru Božíkov pana M. Ž. ml.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Moje interpelace se týká covidu-19. V Zákupech máme v současné době více nemocných.
Doufejme, že přes vánoční svátky, kdy budou uzavřeny školy a školky, dojde k částečnému
zklidnění situace. Řeší se problém ve škole, kde jsme měli jednu třídu v karanténě, i některý
personál musel do karantény. Podle poslední informace u nikoho se nejedná o těžký průběh.
Školy jsou od pondělka zavřené, ale i kdyby nedošlo k tomuto rozhodnutí Ministerstva
školství ČR, dohodli jsme se s panem ředitelem na základě současné situace o vyhlášení
ředitelského volna.
Jana Benešová, zastupitelka
Chci se zeptat, kudy povede stezka, která v současné době vede „psí uličkou“ vedle hasičárny.
Lidi tam už vloni docela bloudili a chodili přes soukromé pozemky. Aby se k tomuto
přihlédlo, až dojde k zákresu stezky.
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Ing. Radek Lípa, starosta
Když došlo k parcelování pozemků, tak se tam nechal dostatečný prostor, aby tam ta stezka
mohla být. Určitě se tam připraví označení, kudy stezka povede, ve spolupráci s Klubem
českých turistů.
Jana Benešová, zastupitelka
Je zamýšleno u těch nových domků zjednosměrnit tu cestu?
Ing. Radek Lípa, starosta
V současné době toto ještě neřešíme, protože ne všichni mají postaveno. Do budoucna se
uvažuje o zjednosměrnění velkým kruhovým objezdem, ale k tomu se budou muset vyjádřit
i dotčené orgány.
Jan Dvořák, zastupitel
Ptal jste se, pane starosto, na tu stavbu za LGI?
Ing. Radek Lípa, starosta
Neptal. Děkuji za připomenutí.
Jan Dvořák, zastupitel
Minulý týden byla dopravní nehoda u mostu. Možná by bylo vhodné ve spolupráci s Krajskou
správou silnic upravit ty nájezdy, aby byly zvýrazněny nějakou výstražnou barvou. Vím, že
by to tam nemuselo být, že jsou tam značky, ale přesto by se to mělo udělat, protože někteří
řidiči nevnímají ani značky. Zvýraznit to betonové zúžení. Za posledních 14 dnů tam byly dvě
dopravní nehody. Pevně doufám, že se to příští rok opraví.
Ing. Radek Lípa, starosta
Oni tam byly ty zetka, ale jak tam někdo naboural, tak zmizely. Myslím si, že příští rok se ten
most nebude opravovat, protože nebude dostatek finančních prostředků. Také tam byl
problém v projektové dokumentaci, která se musí přepracovat kvůli tomu, že nám nad tím
mostem vede vysoké napětí, které má ochranné pásmo. Následně se bude znovu soutěžit
zhotovitel díla. Minimálně půl roku bude probíhat výběrové řízení na zhotovitele díla.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 16:41 hodin.
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 16. 12. 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:
Bc. Marie Svobodová
vedoucí hospodářsko-správního odboru MěÚ
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
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V Zákupech dne 18. prosince 2020

Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřili:

Jana Benešová
zastupitelka

Ing. Petr Kreisinger
zastupitel
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