MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 27. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 24. května 2021 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 268/2021/ZM – 274/2021/ZM)
___________________________________________________________________________
XXX
Starosta města Ing. Radek Lípa zahájil zasedání Zastupitelstva města Zákupy (ZM) v 16.00
hod. Přivítal přítomné členy zastupitelstva města.
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 12 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 12
Omluveni: Josef Jirásek, Ing. Petr Lukavec. Jana Benešová 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 doplnění programu o nový bod č. 2 Podání
mimořádného opravného prostředku ve věci Rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem,
pobočka v Liberci ze dne 4. 2. 2021, č. j. 35Co 162/2018-558.
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. Podání mimořádného opravného prostředku ve věci Rozsudku Krajského soudu v Ústí
nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 4. 2. 2021, č. j. 35Co 162/2018 -558
3. Pozemky
A) Prodej části pozemku p. č. 1532 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- pan T. H., Česká Lípa
a paní P. H., Zákupy
B) Prodej části pozemku p. č. 203/1 v k. ú. Božíkov
- pan J. J., Zákupy
C) Prodej pozemků p. č. 666 a p. č. 669/2 v k. ú. Starý Šidlov
- pan D. Z., Zákupy
- pan J. P., Cvikov
D) Prodej pozemků p. č. 667 a p. č. 668 v k. ú. Starý Šidlov
- pan D. Z., Zákupy
- pan J. P., Cvikov
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E) Prodej pozemků p. č. 2333 a p. č. 2339 v k. ú. Zákupy
- pan P. T., Česká Lípa
4. Zápisy ze schůzí finančního výboru
5. Rozpočtové opatření č. 6/2021
6. Poskytnutí dotace v oblasti sportu v roce 2021
- FC Kamenice, z. s., Borská 5, 471 23 Zákupy, IČ 498 64106
- TJ Zákupy, z. s., Borská 5, 471 23 Zákupy, IČ 48282766
7. Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2020
8. Interpelace
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
Zastupitelstvo města schválilo doplněný program jednání.
Návrh složení návrhové komise: Iva Serdelová, Jan Dvořák, Ing. Petr Kreisinger
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Ing. Pavel Paták, Ing. Zdeněk Rydygr
Hlasování:
pro: 11
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 3
Ing. Rydygr
XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 268/2021/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. Paní Iva Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 12. 5. 2021.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: nehlasoval: 3
XXX
V 16.18 hod. se na jednání dostavila zastupitelka Jana Benešová, nyní je přítomno 13 členů
ZM.
XXX
usnesení č. 269/2021/ZM
Podání mimořádného opravného prostředku ve věci Rozsudku Krajského soudu v Ústí
nad Labem, pobočka v Liberci ze dne 4. 2. 2021, č. j. 35Co 162/2018-558
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
J. Š., občan Zákup
Máme pravomocné rozhodnutí, podle názoru mého právního zástupce máme velkou šanci
spor vyhrát. U nejvyššího soudu jsme byli již 2x a vždy jsem vyhrál.
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Ing. Radek Lípa, starosta
Máme tu dvě možnosti, buď podáme dovolání, které nás bude stát (to máte vyčíslené
v právním rozboru) 37 000,- Kč plus úroky z prodlení s tím, že uděláme ten poslední krok,
který v této kauze můžeme učinit. Nebo to dovolání nepodáme a přistoupíme tedy na zaplacení
300 000,- Kč plus 300 000,- Kč penále a 52 000,- Kč poplatky advokátovi pana Š.. Ať se
rozhodneme, jak se rozhodneme, může nastat nějaká diskuse, že jsme se rozhodli takto. Je zde
veliká pravděpodobnost podle našeho advokáta, že minimálně to penále, které je vyčíslené od
roku 2007 by mělo být změněno na penále od roku 2012, kdy město aktivně vstoupilo do
celého jednání.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Podání opravného prostředku by směřovalo ke zpochybnění provedených oprav, které nebyly
nikdy fakticky prokázány a zpochybnění výpočtu úroků. V otázce promlčení se Ústavní soud
odchýlil od své rozhodovací praxe, to nebylo úplně obvyklé rozhodnutí, to jsou názory
právního zástupce města. Jak říkal pan starosta, náklady jsou cca 37 000,- Kč plus úroky
z prodlení za nabíhající dobu do doby rozhodnutí. Ta doba může být 4 měsíce až 4 roky.
Já bych jen velice krátce shrnul ten případ, jak se stal. Informace mám ze zápisů soudů,
protože ta událost proběhla před mnoha lety. V roce 2001 provedl nájemce na základě
dodatku se souhlasem majitele stavební úpravy, práce byly přesně vymezeny a v bodě 2 je
uvedeno, že pronajímatel si na výše provedené úpravy a opravy nebude činit v případě
ukončení činnosti žádné majetkové nároky, pokud nedojde k oboustranné dohodě a
vzájemnému vypořádání. Tady byl formálně zaměněn nájemce a pronajímatel. Dále byla
nemovitost provozována jako restaurace, která dobře šlapala a byla oblíbená, následovalo
rozhodnutí města nemovitost prodat, byl osloven dosavadní nájemce s nabídkovou cenou
1 200 000,- Kč. Nájemce odmítl, takže v roce 2005 bylo výběrové řízení, přihlásili se 4
účastníci. Nejvyšší cena 1 800 000,- Kč, zájemce následně odmítl z důvodu právní vady, druhý
v pořadí, což byl stávající nájemce, také odmítl, až čtvrtá nabídka 1 250 000,- Kč byla
vítězná. Ve smlouvě o prodeji se město zavázalo uhradit kupujícímu veškeré závazky týkající
se provedených stavebních úprav. V roce 2006 došlo k prodeji té nemovitosti a to za
2 200 000,- Kč. Následuje spor o vypořádání nároků, bývalý nájemce plus nový majitel
objektu, následně do sporu vstupuje město na základě dohody. Bývalý nájemce požaduje
úhradu nákladů ve výši 552 460,- Kč. Došlo k několika soudním rozhodnutím, 3x kraj, 2x
Nejvyšší soud. Aktuální stav je, že Zákupům ukládá zaplatit jistinu 300 000,- Kč, takže žalobě
nebylo vyhověno v plné výši a dále náklady řízení 57 000,- Kč a úroky k 24. 5. 2021 ve výši
306 000,- Kč, celkem tedy 664 000,-Kč.
My se teď musíme rozhodnout, jestli půjdeme do toho posledního kroku nebo jestli ten spor
skončíme a uhradíme tedy částku cca 664 000,- Kč.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Vypadá to, že to město zaplatí v plné parádě.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Dokazování je velmi složité, k čemu přihlédne soud, se bohužel nedá určit.
Ing. Petr Kreisinger, zastupitel
Od kdy se spor řeší?
Ing. Radek Lípa, starosta
Od roku 2012 je město účastníkem řízení.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Od roku 2007 už probíhal spor mezi panem Š. a panem T., který tu nemovitost koupil. Město
potom z důvodu, aby mohlo konat nějaké právní kroky, jednak se zavázalo ve smlouvě, že
veškeré nároky přebírá, a druhá věc, chtělo aktivně vstupovat do soudního řízení.
Ing. Radek Lípa, starosta
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Já k tomu ještě doplním, že to bylo nešťastně formulované v tehdejší kupní smlouvě, prakticky
tam bylo napsáno, že v případě sporu nájemce a nového vlastníka přebírá veškeré závazky
soudem určené město Zákupy, jinými slovy kdyby se pan Š. s panem T. domluvili, že ty
investice tam byly v řádech milionů, tak se dnes soudíme s panem T.. Proto do toho tehdy
město vstoupilo, aby mohlo aktivně ovlivňovat celý soudní spor.
Jan Dvořák, zastupitel
Má dovolání odkladný účinek pro placení?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Nemá.
J. Š., občan Zákup
Dovolání nemá odkladný účinek.
Iva Serdelová, zastupitelka
Můj názor je ten, že bychom to rozhodnutí měli nechat na soudcích.
Ing. Petr Kreisinger, zastupitel
Ty úroky by měly být 40 000,- Kč. Kdyby se spor táhl 3 roky, bylo by to cca 100 000,- Kč.
J. Š., občan Zákup
Úroková sazba je 8 % ročně.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Já souhlasím s paní Serdelovou, že bychom ten poslední krok měli udělat.
Jan Dvořák, zastupitel
Názor našeho právního zástupce?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Náš právní zástupce to nechává na nás. Vyčíslil ty věci, o kterých jsem mluvil, zpochybnění
provedených oprav, zpochybnění úroků, ale konečné rozhodnutí je na nás.
Jan Dvořák, zastupitel
Já za sebe se zdržím, protože když nám náš právní zástupce, kterého platíme, řekne,
rozhodněte se sami, nezlobte se na mě.
Ing. Radek Lípa, starosta
V odůvodnění je to celkem jasně napsané, co můžeme ztratit, co můžeme získat.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Já si také myslím, že bychom to měli dotáhnout do konce a nechat to rozhodnout soud.
J. Š., občan Zákup
Případ byl u Nejvyššího soudu vždycky rok, v můj prospěch může hovořit to, že jsem u
Nejvyššího soudu vždy vyhrál. Nevím, jak na tom město finančně je, byl bych ochoten
přistoupit na nějaké splátky.
Mgr. Čestmír Kopřiva, zastupitel
Je v současné době ještě možná nějaká dohoda s panem Š.?
Ing. Radek Lípa, starosta
My se dnes musíme rozhodnout, jestli dovolání podáme nebo nepodáme, protože máme termín
do začátku června, takže dnes bychom měli rozhodnout. Nevím, jestli je možná dohoda,
mimosoudní vyrovnání, ale troufám si říct, že pan Š. nepřistoupí na částku nižší, než na kterou
má nárok z pravomocného rozsudku. Což pochopitelně i chápu, vzhledem k tomu, jak dlouho
se věc táhne.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta přečetl předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje podání mimořádného opravného prostředku ve věci
žaloby J. Š. vedené proti městu Zákupy o zaplacení 552 460,- Kč s příslušenstvím, a to
prostřednictvím právního zástupce města Zákupy JUDr. K..
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 2
Dvořák
XXX
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usnesení č. 270/2021/ZM
Pozemky
Bod A)
Prodej části pozemku p. č. 1532 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- pan T. H., Česká Lípa
a paní P. H., 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 Iva
Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 1532 o výměře cca 100 m2
v k. ú. Zákupy, dle zákresu, za cenu 50 Kč/m2, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě,
která je součástí tohoto usnesení jako příloha, s panem T. H., Česká Lípa, a paní P. H.,
Zákupy.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 203/1 v k. ú. Božíkov
- pan J. J., 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 Iva
Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy neschvaluje prodej části pozemku p. č. 203/1 o výměře cca
1000 m2 v k. ú. Božíkov, dle žádosti pana J. J., Zákupy.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Bod C)
Prodej pozemků p. č. 666 a p. č. 669/2 v k. ú. Starý Šidlov
- pan D. Z., Zákupy
- pan J. P., Cvikov
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta
Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi.
Jan Dvořák, zastupitel
V územním plánu jsou pozemky určeny k zastavění?
Ing. Radek Lípa, starosta
Máme podánu žádost o změnu, potenciální kupující vědí, že je to ve stavu podání žádosti.
K materiálu neproběhla další diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní Iva
Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemků p. č. 666 o výměře 1960 m2
a p. č. 669/2 o výměře 76 m2 v k. ú. Starý Šidlov formou výběrového řízení za minimální
cenu 1.018.000 Kč.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Bod D)
Prodej pozemků p. č. 667 a p. č. 668 v k. ú. Starý Šidlov
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- pan D. Z., Zákupy
- pan J. P., Cvikov
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 Iva
Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemků p. č. 667 o výměře 2283 m2
a p. č. 668 o výměře 300 m2 v k. ú. Starý Šidlov formou výběrového řízení za minimální cenu
387.450 Kč.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
Bod E)
Prodej pozemků p. č. 2333 a p. č. 2339 v k. ú. Zákupy
- pan P. T., 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. Paní Iva
Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej pozemků p. č. 2333 o výměře 824 m2 a p. č.
2339 o výměře 735 m2 v k. ú. Zákupy za cenu 233.850 Kč do výlučného vlastnictví pana P.
T., Česká Lípa, a uzavření kupní smlouvy, která je součástí tohoto usnesení jako příloha.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 271/2021/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. Paní Iva
Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zápis z 45.–46. schůze finančního výboru
konané dne 7. 5. 2021 a 11. 5. 2021.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 272/2021/ZM
Rozpočtové opatření č. 6/2021
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. Paní Iva
Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 na straně příjmů ve
výši 2.448.000 Kč, na straně výdajů ve výši 3.048.000 Kč a financování na straně příjmů ve
výši 600.000 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
usnesení č. 273/2021/ZM

Zápis z 27. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 24. 5. 2021
6/9

Poskytnutí dotace v oblasti sportu v roce 2021
- FC Kamenice, z. s., Borská 5, 471 23 Zákupy, IČ 498 64106
- TJ Zákupy, z. s., Borská 5, 471 23 Zákupy, IČ 48282766
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 Iva
Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) 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 2021 ve výši
80.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy B 09–36/2021 s uvedeným sportovním
klubem v předloženém znění,
b) 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 2021 ve výši
350.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy B 09-37/2021 s uvedenou tělovýchovnou
jednotou v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 12
proti: zdržel se: 1
nehlasoval: 2
Serdelová
XXX
usnesení č. 274/2021/ZM
Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Podralsko za rok 2020
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. Paní Iva
Serdelová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Mikroregionu Podralsko, Svatovítské náměstí 105, Osečná, IČ 70809721,
za rok 2020,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion
Podralsko, Svatovítské náměstí 105, Osečná, IČ 70809721, za rok 2020.
Hlasování:
pro: 13
proti: zdržel se: nehlasoval: 2
XXX
Interpelace
Ing. Radek Lípa, starosta
Příští jednání zastupitelstva města proběhne poslední týden v červnu, buď 21. 6. nebo 23. 6.
Jan Dvořák, zastupitel
Kdy se začne pracovat na obchvatu?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ukončení obchvatu by mělo být 30. 6., nebude to zkolaudované, ale mělo by to být sjízdné a
bez vad a nedodělků bránících užívání.
Kamila Andrová, zastupitelka
Jak to vypadá s pořádáním letních akcí? Jaké jsou možnosti? Chtěli bychom zkusit uspořádat
letní slavnost v Božíkově pro děti.
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Ing. Radek Lípa, starosta
Srpen by už mohl být měsícem, kdy by mohly být povoleny akce bez jakýchkoliv dalších
opatření. Budeme rádi, když se to rozvolní, tak svoje akce v Božíkově, Kamenici i Nových
Zákupech uspořádáte. Slavnosti zatím jedeme, jakože budou, zrušit nebo zmenšit je můžeme
vždy.
Jana Benešová, zastupitelka
Máme stále označené staré nádraží jako nádraží, nešla by cedule odstranit nebo přelepit?
Ing. Radek Lípa, starosta
Zkusíme. Najdeme ceduli.
Jana Benešová, zastupitelka
Lavičky ke koupališti?
Ing. Radek Lípa, starosta
Řešili jsme to, řešili jsme to i s panem kastelánem. Kolegyně už zjišťovala, jaké lavičky jsou
k dispozici.
Jana Benešová, zastupitelka
Na stadionu máme volejbalové hřiště, nešlo by tam udělat hřiště na plážový volejbal?
Ing. Radek Lípa, starosta
Není to vůbec jednoduché, když uspějeme s letošní žádostí na basketbalové hřiště, můžeme to
zkusit příští rok. Ale ta částka bude velmi vysoká, určitě se bude blížit k částce půl milionu
korun.
Ing. Zdeněk Rydygr, zastupitel
Burza bude na 100 %?
Ing. Radek Lípa, starosta
Ano, ale jaká jsou omezení, momentálně nevím. Pořadatel je v kontaktu s hygienou.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 16.56 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 24. 5. 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
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V Zákupech dne 28. května 2021

Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřili:

Ing. Pavel Paták
zastupitel

Ing. Zdeněk Rydygr
zastupitel
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