MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 15. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 29. dubna 2020 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 158/2020/ZM – 165/2020/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 10 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 10
Omluveni: Jana Benešová, Mgr. Čestmír Kopřiva, Ing. Petr Kreisinger, Ing. Pavel Paták;
Iva Serdelová přijde později
Zastupitelstvo města Zákupy je schopno se usnášet.
Pan starosta dále uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi v předstihu program jednání
zastupitelstva města a zároveň navrhl vypustit z programu bod č. 6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo uzavřené dne 31. 7. 2019 na realizaci veřejné zakázky s názvem „Kamenice – chodník“
s firmou ZEPS s. r. o., se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, IČ 28688651. Dodatek tvoříme a
necháváme si ho připomínkovat.
Starosta poté vyzval zastupitele, aby se k takto upravenému programu vyjádřili. Žádná
diskuze neproběhla. Pan starosta dal hlasovat o upraveném návrhu programu.
Upravený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky
A) Prodej pozemku p. č. 169/2 v k. ú. Starý Šidlov
- paní B. F., Zákupy
B) Prodej pozemku p. č. 2550 a části pozemku p. č. 2551 v k. ú. Zákupy (smlouva
o budoucí kupní smlouvě) - pan J. Š., Zákupy
C) Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem – části p. č. 894, p. č. 899 a p. č. 900 v k.ú.
Zákupy - pan P. S., Zákupy a paní A. S., Ke Hřišti,
Žleby
3. Revokace - provádění rozpočtových opatření po dobu trvání krizového stavu
4. Rozpočtové opatření č. 6/2020
5. Veřejná zakázka malého rozsahu
– „Rekonstrukce učebny pro výuku přírodních věd ZŠ – dodávka“
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6. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 31. 7. 2019 na realizaci veřejné zakázky
s názvem „Kamenice – chodník“ s firmou ZEPS s. r. o., se sídlem Lindava 84,
471 58 Cvikov, IČ 28688651
6. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020
- TJ Zákupy, z. s., Borská 5, 471 23 Zákupy, IČ 482 82 766
- FC Kamenice, z. s., Borská 5, 471 23 Zákupy, IČ 498 64 106
7. Individuální dotace
- Římskokatolická farnost Brenná, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 622 37 888
- Římskokatolická farnost – děkanství Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy,
IČ 482 82 260
8. Zápisy z jednání výborů
A) Osadní výbor Božíkov
B) Místní výbor Nové Zákupy
9. Interpelace
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Zastupitelstvo města schválilo upravený program jednání.
Návrh složení návrhové komise: Kamila Andrová, Bc. Iva Kreisingerová, Ing. Zdeněk
Rydygr
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 5
Andrová

Návrh složení ověřovatelů zápisu: Josef Jirásek, Ing. Petr Lukavec
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 5

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 158/2020/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
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 20. 4. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 159/2020/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej pozemku p. č. 169/2 v k. ú. Starý Šidlov
- paní B. F., Zákupy
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
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Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 169/2 o výměře 202 m 2
(vznikající podle geometrického plánu č. 259-15/2020 z p. č. 169) v k. ú. Starý Šidlov, za cenu
24.240 Kč, paní B. F., Zákupy, podle návrhu smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako
příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod B)
Prodej pozemku p. č. 2550 a části pozemku p. č. 2551 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí
kupní smlouvě) - 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. Paní
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 2550 o výměře 1846 m2 a části
pozemku p. č. 2551 o výměře cca 50 m2 v k. ú. Zákupy (dle zákresu), za cenu 400 Kč/m2 + 21
% DPH za zastavitelnou část pozemku p. č. 2550 a 120 Kč/m2 za nezastavitelnou část tohoto
pozemku a pozemku p. č. 2551, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s panem J. Š.,
Zákupy, podle návrhu smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod C)
Bezúplatné nabytí pozemků pod chodníkem – části p. č. 894, p. č. 899 a p. č. 900 v k. ú.
Zákupy
- pan P. S., Zákupy a paní A. S., Žleby
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
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje bezúplatné nabytí pozemků pod stavbou chodníku
p. č. 894 - část o výměře cca 60 m2, p. č. 899 - část o výměře cca 24 m2 a p. č. 900 - část
o výměře cca 36 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
darovací s panem P. S., Zákupy a paní A. S., Žleby, podle návrhu smlouvy, která je součástí
tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 160/2020/ZM
Revokace - provádění rozpočtových opatření po dobu trvání krizového stavu
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
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy revokuje svoje usnesení č. 157/2020/ZM ze dne 1. 4. 2020
týkající se provádění rozpočtových opatření Radou města Zákupy po dobu trvání krizového
stavu.
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Hlasování:

pro: 10

proti: -

zdržel se: -

nehlasoval: 5

XXX
usnesení č. 161/2020/ZM
Rozpočtové opatření č. 6/2020
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
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020 na straně příjmů ve
výši 8.219.400 Kč a na straně výdajů ve výši 8.219.400 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 162/2020/ZM
Veřejná zakázka malého rozsahu
– „Rekonstrukce učebny pro výuku přírodních věd ZŠ – dodávka“
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
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje doporučení komise pro hodnocení a posouzení
nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce učebny pro výuku
přírodních věd ZŠ - dodávka“ a přidělení této zakázky uchazeči firmě AV MEDIA, a. s.,
Pražská 1335/63, 102 00 Praha – Hostivař, IČ 48108375 a uzavření smlouvy za podmínek
uvedených ve výzvě k podání nabídky, v celkové ceně za dílo 1.643.158,90 Kč bez DPH,
1.988.222,27 Kč vč. DPH.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 163/2020/ZM
Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2020
- TJ Zákupy, z. s., Borská 5, 471 23 Zákupy, IČ 482 82 766
- FC Kamenice, z. s., Borská 5, 471 23 Zákupy, IČ 498 64 106
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
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje TJ Zákupy, z. s., Borská 5, Zákupy, IČ 482 82 766 dotaci na celoroční činnost
z Programu města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2020 ve výši 300
000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-26/2020 s uvedeným spolkem
v předloženém znění,
b) schvaluje FC Kamenice, z. s., Borská 5, Zákupy, IČ 498 64 106 dotaci na celoroční
činnost z Programu města Zákupy pro poskytování dotací v oblasti sportu v roce 2020 ve
výši 100 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B 09-27/2020 s uvedeným spolkem
v předloženém znění.
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Hlasování:

pro: 10

proti: -

zdržel se: -

nehlasoval: 5

XXX
usnesení č. 164/2020/ZM
Individuální dotace
- Římskokatolická farnost Brenná, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 622 37 888
- Římskokatolická farnost – děkanství Zákupy, Mimoňská 228, Zákupy, IČ 482 82 260
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
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje poskytnutí individuální dotace na opravu kulturní památky Kostela sv. Jana
Křtitele v Brenné ve výši 150 000 Kč pro Římskokatolickou farnost Brenná, Mimoňská
228, Zákupy, IČ 622 37 888 dle důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávní smlouvy č. B
09–28/2020 s touto farností v předloženém znění,
b) schvaluje poskytnutí individuální dotace na opravu kulturní památky Kostela sv. Fabiána a
Šebestiána Zákupy ve výši 100 000 Kč pro Římskokatolickou farnost – děkanství Zákupy,
Mimoňská 228, Zákupy, IČ 482 82 260 dle důvodové zprávy a uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. B 09–29/2020 s touto farností v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 165/2020/ZM
Zápisy z jednání výborů
Bod A)
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. Paní
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
ze 14. schůze konané dne 10. 4. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod B)
Místní výbor Nové 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. Paní
Kamila Andrová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 5. schůze Místního výboru Nové
Zákupy, konané dne 15. 3. 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
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Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
V první řadě bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhali při koronavirové krizi. Prozatím
nikdo nevíme, zda je krize za námi, jestli se nevrátí, ale nyní máme všeho dostatek. Jediné, co
ještě sháníme, jsou jednorázové ústenky, přes které se lépe dýchá.
Ohledně škol a školek zatím žádnou metodiku nemáme, vše budeme řešit postupně.
Co se týká příjmů od státu, tak pokud bude pokles jen o 20 %, tak jsme na to připraveni. Jsou
pozastaveny drobné opravy, rekonstrukci hasičské zbrojnice odložíme na příští rok. Co se
musí vyřešit, je havárie ve škole. Také je pozastavena oprava budovy městského úřadu.
V 16:41 se dostavila paní Iva Serdelová, nyní je přítomno 11 členů ZM.
Ing. Radek Lípa, starosta
Dnes byl kontrolní den na obchvatu města, jsou tam běžné problémy, nic zásadního,
v letošním roce by se stavba měla dokončit.
Jistě jste si všimli, že most u benzínové pumpy je zúžen, v tuto chvíli se dokončuje stavební
povolení a hledají se finanční prostředky. V rozpočtu kraje nyní peníze nejsou.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Jsme schopni v tuto chvíli vyčíslit, kolik nás už krize stála?
Ing. Radek Lípa, starosta
800 – 900 tisíc, v tuto chvíli ale máme vše nakoupeno. Největší částky byly za plošné
dezinfekce veřejných míst a budov.
V 16:50 se dostavil Mgr. Čestmír Kopřiva, nyní je přítomno 12 členů ZM.
Iva Serdelová, zastupitelka
Plánujeme nějakou stálou zásobu ochranných pomůcek do budoucna?
Ing. Radek Lípa, starosta
Nyní máme zásobu všeho, ale nějakou železnou rezervu si určitě ponecháme.
Evžen Gabriel, zastupitel
V Nových Zákupech je rozhlasu špatně rozumět.
Ing. Radek Lípa, starosta
Poprosíme firmu Colsys o prověření nastavení.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
U nás je rozhlas slyšet velice dobře, někdy až moc.
Mgr. Jiří Šimek, kronikář města
Já bych chtěl poděkovat všem, celému městu v čele s panem starostou o zabezpečení všeho,
co tu máme.
A zadruhé bych rád poděkoval panu Patákovi a chlapům z místního hospodářství a taktéž
Petru Novákovi za přestěhování kroniky.
Jan Dvořák, zastupitel
Most v Božíkově?
Ing. Radek Lípa, starosta
Opravu máme v plánu, paní Andrová na to pokaždé upozorňuje. Plánujeme kompletní opravu,
už máme nařezané dřevo na polštáře.
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Jan Dvořák, zastupitel
Nestálo by za to dodělat v Mimoňské ulici, než se bude opravovat, plyn a kanalizaci?
Ing. Radek Lípa, starosta
Když jsme zjišťovali, kdo by se připojil, tak jediný zájemce byl pan Běla. Ale můžeme se lidí
zeptat znovu.
Jan Dvořák, zastupitel
Jak dlouho se potom nesmí kopnout do opravené silnice?
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud to nebude z dotace, tam to bude jen o tom, že nebudeme moci uplatnit reklamaci.
Jan Dvořák, zastupitel
Je dokončeno zateplení bytovek, kdo je podepsán, že to převzal za město?
Ing. Radek Lípa, starosta
Je tam podpis technického dozoru, autorského dozoru a můj podpis za město.
Jan Dvořák, zastupitel
Máme vyhlášku, že se v určité dny nesmí dělat nic hlasitého?
Ing. Radek Lípa, starosta
Vyhlášku nemáme, v tuto chvíli si nedovedu představit další zákaz pro lidi. Tohle je podle mě
spíše o sousedských vztazích. A pokud bychom takovouto vyhlášku schválili, nedovedu si
představit její vymahatelnost.
Jan Dvořák, zastupitel
Myslel jsem otázku na všechny zastupitele, zeptejte se lidí ve svém okolí na toto téma.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Mám stejný názor jako pan starosta.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 17:10 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 29. 4. 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
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V Zákupech dne 4. května 2020

Ing. Radek Lípa
starosta města

Správnost zápisu ověřili:

Josef Jirásek
zastupitel

Ing. Petr Lukavec
zastupitel
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