MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 24. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 27. ledna 2021 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 240/2021/ZM – 245/2021/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 16.01
hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města.
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. Petr Lukavec. Evžen Gabriel a Iva
Serdelová dorazí později.
Zastupitelstvo města Zákupy je schopno se usnášet.
Pan starosta dále uvedl, že všichni zastupitelé obdrželi v předstihu program jednání
zastupitelstva města a 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) Prodej pozemku p. č. 853/48 v k. ú. Brenná
- manželé L. a M. B., Roztoky
B) Prodej pozemků p. č. 28, p. č. 29 a p. č. 30 v k. ú. Starý Šidlov
- pan M. Š., Zákupy
3. Poskytnutí věcného daru
- Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace,
Školní 347, Zákupy, IČ 46750428
4. Poskytnutí věcného daru – potraviny
- Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace,
Nové Zákupy 500, 471 23 Zákupy, IČ 711 67 463
5. Přehled uskutečněných zadávacích řízení v roce 2020
6. Plán společných zařízení (činnosti podle odst. 7 přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb.
a TS dokumentace PSZ) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenice u Zákup
7. Interpelace
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6
Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání.
Návrh složení návrhové komise: Ing. Pavel Řezník, Jana Benešová, Ing. Petr Kreisinger
Hlasování:
pro: 9
proti: zdržel se: nehlasoval: 6

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 27. 1. 2021
1/5

V 16.03 hod. se dostavil zastupitel Evžen Gabriel, nyní je přítomno 10 členů ZM.
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Kamila Andrová, Evžen Gabriel
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 5

XXX
V 16.04 hod. se dostavila zastupitelka Iva Serdelová, nyní je přítomno 11 členů ZM.
XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 240/2021/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.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 18. 1. 2021.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 241/2021/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej pozemku p. č. 853/48 v k. ú. Brenná
- manželé L. a M. B., Roztoky
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.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemku p. č. 853/48 o výměře 105 m2,
vznikajícího podle geometrického plánu č. 253-20/2020 oddělením z pozemku p. č. 853/1
v k. ú. Brenná, za cenu 5.250 Kč, do společného jmění manželů L. B. a M. B., Roztoky, a
uzavření kupní smlouvy a souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranic, které jsou
součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
Bod B)
Prodej pozemků p. č. 28, p. č. 29 a p. č. 30 v k. ú. Starý Šidlov
- pan M. 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. Pan Ing.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemků p. č. 28 o výměře 266 m2, p. č. 29
o výměře 1603 m2 a p. č. 30 o výměře 84 m2, vše v k. ú. Starý Šidlov, za cenu 234.360 Kč, do
výlučného vlastnictví pana M. Š., Zákupy, a uzavření kupní smlouvy, která je součástí tohoto
usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 242/2021/ZM
Poskytnutí věcného daru
- Základní škola a Mateřská škola Zákupy, příspěvková organizace,
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.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Základní škole a Mateřské škole Zákupy, příspěvková organizace, Školní 347,
Zákupy, IČ 46750428 poskytnutí věcného daru ve výši 23.242,78 Kč,
b) schvaluje uzavření Darovací smlouvy č. B 09-02/2021se ZŠ a MŠ Zákupy, příspěvková
organizace, Školní 347, Zákupy, IČ 46750428 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 243/2021/ZM
Poskytnutí věcného daru – potraviny
- Domov důchodců a dům s pečovatelskou službou Zákupy, příspěvková organizace,
Nové Zákupy 500, 471 23 Zákupy, IČ 711 67 463
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.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje poskytnutí věcného daru – potravin v celkové
pořizovací hodnotě 31.474,16 Kč Domovu důchodců a domu s pečovatelskou službou
Zákupy, příspěvková organizace, Nové Zákupy 500, 471 23 Zákupy, IČ 711 67 463
a uzavření darovací smlouvy č. B 09-3/2021 s uvedenou příspěvkovou organizací
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
usnesení č. 244/2021/ZM
Přehled uskutečněných zadávacích řízení v roce 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.
Pavel Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí přehled uskutečněných zadávacích řízení
včetně vyzvaných zájemců a vybraných uchazečů za rok 2020.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
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usnesení č. 245/2021/Zm
Plán společných zařízení (činnosti podle odst. 7 přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb.
a TS dokumentace PSZ) Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kamenice u Zákup
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta předal slovo Ing. Martě Dostálové, vedoucí odboru výstavby. Ta seznámila
zastupitele s předloženým materiálem. Poté pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K
materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Ing. Pavel
Řezník přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy souhlasí s Plánem společných zařízení (činnosti podle odst. 7
přílohy č. 1 k vyhl. č. 13/2014 Sb. a TS dokumentace PSZ) Komplexní pozemkové úpravy v
k. ú. Kamenice u Zákup, zpracované společností GROMA PLAN s.r.o., Jiráskovo náměstí
31, 326 00 Plzeň, červenec 2020, zakázka č. 6a/2017.
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: nehlasoval: 4
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
První interpelací je, že na další jednání zastupitelstva chceme připravit nový ceník pozemků.
Cenu pozemků jsme nezvedali min. 4 roky, proto navrhneme zvýšení cen o 20 %.
Všichni klienti domova důchodců a zaměstnanci, kteří se chtěli očkovat, jsou oočkováni. Ale
bohužel vakcína není, takže jsou to na dlouho poslední zájemci. Není v silách žádného
starosty legálně se k nějaké vakcíně dostat.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Koncem minulého roku zemřel pan K., rodák ze Zákup, který se velmi zasloužil o opravu
morového sloupu Nejsvětější trojice. S panem S. jsme chtěli navrhnout, jestli po něm
nepojmenujeme nějakou z nových ulic či naučnou stezku?
Ing. Radek Lípa, starosta
Důstojnější by bylo pojmenování ulice. Pokud to finanční situace dovolí, rozjedeme
v letošním roce projektovou dokumentaci na zainvestování parcel za hřbitovem, tam by nová
ulice mohla být.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Jak to vypadá s letošním Masopustem? Mluvil jsem s paní U., která má prý připraven i
kostým koronaviru.
Ing. Radek Lípa, starosta
V letošním roce bych se za město do organizace Masopustu vůbec nepouštěl a už vůbec ne
s maskou koronaviru. V Zákupech již máme první oběti této nemoci, tak by to nebylo vhodné.
Iva Serdelová, zastupitelka
Při odhrnování sněhu v Kamenici došlo k poškození těch slabších obrubníků na novém
chodníku.
Ing. Radek Lípa, starosta
Podíváme se na to, reklamovat to již nemůžeme, dílo bylo předáno. Ale určitě se na to
podíváme.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 16.26 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 27. 1. 2021.
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
sekretariát vedení města
Ing. Zuzana Šostková
tajemnice MěÚ
V Zákupech dne 3. února 2021

Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřili:

Evžen Gabriel
zastupitel

Kamila Andrová
zastupitelka
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