MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 33. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 29. listopadu 2021 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 314/2021/ZM – 325/2021/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 16.10
hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města a hosty.
Dále pan starosta 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 14 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 14
Omluveni: 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 nový bod č. 5 - Dodatek č. 3 ke
smlouvě o dílo – „Zákupy – Výstavba hasičské zbrojnice“ se společností BLÁHA trade s. r. o.,
se sídlem Valteřice 35, 471 05 Žandov, IČ 28686390.
Poté starosta vyzval zastupitele, aby se k takto upravenému 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 věcná břemena
A) Odkup pozemku p. č. 307 v k. ú. Kamenice u Zákup (smlouva o budoucí kupní
smlouvě)
Prodej části pozemku p. č. 302 v k. ú. Kamenice u Zákup (smlouva o budoucí kupní
smlouvě) - paní M. V., Zákupy
B) Úplatné nabytí nemovitých věcí – pozemku p. č. 47 včetně stavby čp. 8 a pozemku
p. č. 48 včetně stavby čp. 7 v k. ú. Zákupy (ORLÍK)
3. Zápisy ze schůzí finančního výboru
4. Rozpočtové opatření č. 19/2021
5. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – „Zákupy – Výstavba hasičské zbrojnice“ se společností
BLÁHA trade s. r. o., se sídlem Valteřice 35, 471 05 Žandov, IČ 28686390
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6. Veřejná zakázka malého rozsahu – „Pojištění majetku a odpovědnosti města
Zákupy, pojištění lesů, dřevní hmoty a vozidel v majetku města Zákupy“
7. Obecně závazná vyhláška města Zákupy č. 2/2021, o místním poplatku za obecní
systém odpadového hospodářství
8. Obecně závazná vyhláška města Zákupy č. 3/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
9. Dohody o vytvoření společného školského obvodu – obec Bohatice, obec Brniště
10. Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká Lípa 2022–2026
11. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- pan O. H., 471 24 Mimoň
12. Osadní výbor Božíkov
13. Interpelace
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Zastupitelstvo města schválilo doplněný program jednání.
XXX
Návrh složení návrhové komise: Evžen Gabriel, Josef Jirásek, Bc. Iva Kreisingerová
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Jana Benešová, Ing. Petr Lukavec
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: -

nehlasoval: 1

XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 314/2021/ZM
Plnění usnesení zastupitelstva města
Předkládá Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Pan starosta zahájil k uvedenému bodu diskuzi. K materiálu neproběhla diskuse. Pan starosta
předal slovo návrhové komisi. Pan Evžen Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 16. 11. 2021.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 315/2021/ZM
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Odkup pozemku p. č. 307 v k. ú. Kamenice u Zákup (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
Prodej části pozemku p. č. 302 v k. ú. Kamenice u Zákup (smlouva o budoucí kupní
smlouvě) - paní M. V., 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
Evžen Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
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Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje odkup pozemku p. č. 307 o výměře 431 m2 v k. ú. Kamenice u Zákup, za cenu
150 Kč/m2, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí tohoto usnesení
jako příloha, s paní M. V., Zákupy,
b) schvaluje prodej části pozemku p. č. 302 o výměře cca 620 m2 dle zákresu v k. ú.
Kamenice u Zákup, za cenu 150 Kč/m2, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
která je součástí tohoto usnesení jako příloha, s paní M. V., Zákupy.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
Bod B)
Úplatné nabytí nemovitých věcí – pozemku p. č. 47 včetně stavby čp. 8 a pozemku p. č.
48 včetně stavby čp. 7 v k. ú. Zákupy (ORLÍK)
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
Evžen Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje úplatné nabytí nemovitých věcí - pozemku p. č. 47, jehož součástí je stavba čp.
8, Zákupy, a pozemku p. č. 48, jehož součástí je stavba čp. 7, Zákupy, vše v k. ú. Zákupy
(LV 784), a uzavření kupní smlouvy o převodu nemovitých věcí s panem O. P.,
Kamenický Šenov, která je součástí tohoto usnesení jako příloha,
b) schvaluje uzavření Smlouvy o depozitní úschově advokáta č. 3921 s paní Mgr. Barborou
Kovaříkovou, Sladkovského 767, Pardubice, IČ 62713914, a panem O. P., Kamenický
Šenov. Smlouva je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 316/2021/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. Pan
Evžen Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 55.-56. schůze finančního výboru
konané dne 27. 10. a 15. 11. 2021.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 317/2021/ZM
Rozpočtové opatření č. 19/2021
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
Evžen Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2021 na straně příjmů ve
výši 141.000 Kč, na straně výdajů ve výši 6.641.000 Kč a financování na straně příjmů
6.500.000,- Kč.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
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usnesení č. 318/2021/ZM
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo – „Zákupy – Výstavba hasičské zbrojnice“ se společností
BLÁHA trade s. r. o., se sídlem Valteřice 35, 471 05 Žandov, IČ 28686390
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
Evžen Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Zákupy –
Výstavba hasičské zbrojnice“ se společností BLÁHA trade s. r. o., se sídlem Valteřice 35,
Žandov, IČ 28686390, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 319/2021/ZM
Veřejná zakázka malého rozsahu – „Pojištění majetku a odpovědnosti města Zákupy,
pojištění lesů, dřevní hmoty a vozidel v majetku města 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
Evžen Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje doporučení komise pro posouzení a hodnocení
nabídek na plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Pojištění majetku a odpovědnosti města
Zákupy, pojištění lesů, dřevní hmoty a vozidel v majetku města Zákupy“ a přidělení této
zakázky uchazeči společnosti UNIQA pojišťovna, a. s., Evropská 136/810, Praha 6, IČ
49240480 a uzavření smluv za podmínek uvedených ve výzvě k podání nabídky, v celkové
ceně 1.633.857.- Kč za období 36 měsíců.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 320/2021/ZM
Obecně závazná vyhláška města Zákupy č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Ing. Pavel Paták, zastupitel
V současné době se od poplatníků vybírá cca 1.300.000,- Kč, za odvoz směsného
komunálního odpadu město zaplatilo 2.400.000,- Kč, což je 760,- Kč na obyvatele. Pokud se
k tomu připočte objemový odpad, tříděný odpad, ponížený o odměnu z EKO-KOM, je náklad
na jednoho občana 1.255,- Kč.
Ing. Petr Kreisinger, zastupitel
Platí všichni?
Ing. Radek Lípa, starosta
Všichni. Možností bylo několik, tohle je prakticky nejspravedlivější.
Jana Benešová, zastupitelka
Svoz bude 1x týdně?
Ing. Radek Lípa, starosta
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Ano, sice nejvíce stojí vlastní svoz, ale musíme se všichni naučit třídit a pak můžeme
přistoupit ke 14dennímu svozu. Třeba v Doksech mají poplatek 1000,- Kč a sváží 1x za 14 dní.
Jan Dvořák, zastupitel
Nelíbí se mi, že se navyšuje. Ale nevěřím, že se lidé naučí 100% třídit. Nejde ze Mšena něco
okoukat?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ve Mšeně zvyšovali průběžně, teď jsou na poplatku 1300,- Kč a město nic nedoplácí. Ale mají
i svoji skládku.
Jan Dvořák, zastupitel
Se skřípěním zubů zvednu tu ruku pro, ale musíme těm lidem vysvětlit, proč se zdražuje, jinak
jsme nahraný.
Ing. Radek Lípa, starosta
Kdo chtěl, dávali jsme kompostéry, popelnice na plast, na bioodpad. Marius Pedersen bude
mít od nového roku menší auto, takže plasty budeme vyvážet i z dalších částí města. Dále
máme připraveno 100 ks popelnic na papír, které bychom vyzkoušeli ve vybraných ulicích.
Vše je pro lidi zadarmo.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Děláme všechny kroky, aby směsného odpadu bylo co nejméně. Argumentem je, kolik město
platí a kolik vybere od lidí. Město pořád nějakou částku doplácí. Samozřejmě když lidé třídit
nebudou, tak ta částka bude pořád vyšší a vyšší. Ale děláme všechny kroky, aby toho
směsného odpadu bylo co nejméně.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud budeme mít na občana více jak 190 kg směsného odpadu, tak do těch 190 kg platíme
500,- Kč za tunu, co bude více, tak 900,- Kč za tunu.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Kdy jsme naposledy zvyšovali poplatek?
Ing. Radek Lípa, starosta
Tak před 15 lety. S nárůstem nákupů z e-shopů a také z předvánočního šílenství bude mraky
kartonů, přidali jsme jak velké kontejnery, tak i nová hnízda pro popelnice. Snažíme se lidem
udělat třídění dostupnější.
Ing. Pavel Paták, zastupitel
Musíme si říct, že i pokud zvedneme poplatek na 700,- Kč, město bude i tak doplácet skoro
stejnou částku. Zase si nemyslím, že je úplně dobré přenést všechno na lidi jako ve Mšenu.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Někde ve městech je poplatek nula, někde maximum. Ale kde se poplatek neplatí, je to
vykompenzováno daní z nemovitostí, takže ti lidé to stejně zaplatí. Je omyl si myslet, že kde se
neplatí odpad, jsou na tom lidé lépe.
Ing. Petr Kreisinger, zastupitel
Kolik je neplatičů?
Ing. Radek Lípa, starosta
Jsou to jednotky procent. Musím tady zcela otevřeně pochválit Gábinu Štummerovou, která
neplatiče upomíná a rozesílá jim složenky. Neplatiči vždycky byli a budou, ale jsou to
jednotky procent.
Ing. Pavel Paták, zastupitel
Neplatičů je do 10 %.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Evžen
Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy vydává v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou

Zápis z 33. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 29. 11. 2021
5/9

vyhlášku města Zákupy č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 321/2021/ZM
Obecně závazná vyhláška města Zákupy č. 3/2021, o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství
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
Evžen Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy vydává podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou
vyhlášku města Zákupy č. 3/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 1
Ing. Lukavec
XXX
usnesení č. 322/2021/ZM
Dohody o vytvoření společného školského obvodu – obec Bohatice, obec Brniště
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jana Benešová, zastupitelka
Jak je to s autobusovým spojením?
Ing. Radek Lípa, starosta
Řešili jsme to s KORID i se zástupci dopravy. Jediný problém bude, až se úplně uzavře most u
benzínky, tak pak spojení bohatických dětí bude mnohem horší. Ale variantou je, že zastávka
bude u benzínky a děti budou chodit přes koupaliště. Most se projektuje, tak aby byl
zachován.
Jan Dvořák, zastupitel
V Brništi ale školu mají?
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Ano, ale pouze první stupeň. My uzavíráme dohodu pro žáky druhého stupně.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Evžen
Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Zákupy, Borská
5, 471 23 Zákupy, IČ 00261114 a obcí Bohatice, Bohatice 79, 470 02 Česká Lípa, IČ
00673340, v předloženém znění,
b) schvaluje Dohodu o vytvoření společného školského obvodu mezi městem Zákupy, Borská
5, 471 23 Zákupy, IČ 00261114 a obcí Brniště, Brniště 102, 471 29 Brniště, IČ 00260401,
v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
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usnesení č. 323/2021/ZM
Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká Lípa 2022–2026
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
Evžen Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Komunitní plán sociálních služeb ORP Česká Lípa
2022–2026 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 324/2021/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- pan O. H., 471 24 Mimoň
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
Evžen Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a)
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů, pořízení Změny č. 4 územního plánu Zákupy z plochy smíšené krajinné zeleně –
pozemky p. č. 537 v k. ú. Starý Šidlov, obec Zákupy, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – pana O. H., 471 24 Mimoň.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
usnesení č. 325/2021/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
Děkujeme městu za ozdobení stromečku.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Pan Evžen
Gabriel přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis ze schůze Osadního výboru Božíkov, a to
z 23. schůze konané dne 17. 10. 2021.
Hlasování:
pro: 14
proti: zdržel se: nehlasoval: 1
XXX
Interpelace
Ing. Zuzana Šostková, tajemnice MěÚ
Obrátil se na nás předseda Okresního soudu v České Lípě, jestli nevíme o někom, kdo by
chtěl dělat přísedícího na Okresním soudu. Dříve to dělal Ing. Šefčík. Doporučení musí projít
zastupitelstvem města. Okresní soud prozatím požaduje jednoho člověka. Jednání je
několikrát do roka, řekněme 4x, finanční odměna cca 110,- Kč hrubého plus refundace mzdy.
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Podmínkou je jen bezúhonnost. Takže přemýšlejte prosím, ať můžeme toho člověka případně
příště schválit.
Ing. Radek Lípa, starosta
Další jednání zastupitelstva města bude 15. prosince, kde bude na programu rozpočet.
Ing. Radek Lípa, starosta
Co se týče pandemické situace, přistoupili jsme k omezení kulturních akcí, testujeme děti ve
škole, což se nám pozitivně projevilo tím, že jsme nemuseli dávat celou třídu do karantény.
Ve spolupráci s MUDr. Császárem zajišťujeme očkování 3. dávkou pro seniory. Zrušili jsme
také Mikulášskou nadílku, ještě dáme konzultaci s kulturní komisí, jak dovedeme Mikuláše
k dětem, když děti nemůžou k Mikuláši. Uvidíme, jak ty nařízení budou pokračovat dál.
Předvánoční čas nebude úplně optimální.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Obrátila se na mě Ing. Fridrichová, jestli může počítat s finančním darem na výstup na
Kamenický vrch?
Ing. Radek Lípa, starosta
Mluvil jsem s ní, žádost jde do kulturní komise, která bude ve středu.
Jan Dvořák, zastupitel
Pane starosto, informujte nás o tom, jak dopadlo jednání s policií ohledně obchvatu?
Ing. Radek Lípa, starosta
Jednali jsme o možnostech značení. V tuto chvíli se nám jako nejjednodušší jeví změna hlavní
silnice z Kamenické ulice bude nahoru na obchvat hlavní a ti, co jedou od Lasvic, budou
muset dávat přednost. Když kamiony nebudou muset dávat 2x přednost v jízdě, bude pro ně
cesta na obchvat jednodušší a nepojedou tedy do města. Jen se bojím rychlosti aut, která jezdí
od Lasvic, přeci jen zvyk je železná košile. Je škoda, že se to nespustilo spolu s otevřením
obchvatu.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Ještě se řešila rychlost, možnost posunutí cedule hranice obce od Lasvic a také rychlost na
samotném obchvatu.
Jan Dvořák, zastupitel
Mám známého, který pořádá sportovní akce se zaměřením na cyklistiku. Zeptal se mne, jestli
by město bylo ochotno na svých pozemcích na Kamenickém vrchu nechat uspořádat český
pohár v cyklokrosu?
Ing. Radek Lípa, starosta
Určitě, vůbec se tomu nebráním. Ať mi pán zavolá.
Jan Dvořák, zastupitel
Pan Jirotka také nebyl proti.
Evžen Gabriel, zastupitel
Přihlásil se mi pan Petr Starý, s žádostí o pronájem místnosti v Nových Zákupech, kde by hrál
s dětmi společenské hry, zhruba jednou týdně na 2 hodiny.
Ing. Radek Lípa, starosta
Máme několik zájemců o možný pronájem v Nových Zákupech, dva jsou z Nových Zákup,
což bych bral jako bonus. Chceme to ještě v prosinci zveřejnit, tak aby se ta hospoda mohla
pronajmout, a pak to bude na jednání pana Starého s tím člověkem.
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XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 17.16 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 29. 11. 2021.
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
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 6. prosince 2021

Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřili:

Jana Benešová
zastupitelka

Ing. Petr Lukavec
zastupitel
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