MĚSTO ZÁKUPY

ZÁPIS
z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy,
které se konalo dne 18. srpna 2021 v obřadní síni MěÚ Zákupy
(č. usnesení 286/2021/ZM – 297/2021/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 10 členů a ZM Zákupy je tedy schopno se usnášet.
Počet přítomných členů zastupitelstva města: 10
Omluveni: Jan Dvořák, Josef Jirásek, Ing. Petr Kreisinger, Ing. Pavel Paták, Ing. Zdeněk
Rydygr.
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. 4 „Strategický plán
rozvoje sportu ve městě Zákupy do roku 2026“ a stažení bodu č. 7 „Dodatek č. 2 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 upraveném návrhu programu.
Navržený, upravený a schválený program jednání zastupitelstva města
1. Plnění usnesení zastupitelstva města
2. Pozemky a věcná břemena
A) Odkup části pozemku p. č. 187/2 v k. ú. Lasvice (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
Prodej části pozemku p. č. 188 v k. ú. Lasvice (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- paní M. F., Jablonné v Podještědí
B) Prodej části pozemku p. č. 840/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé F. a A. K., Zákupy
C) Prodej části pozemku p. č. 1609/5 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé V. a T. Z., Zákupy
D) Prodej části pozemků p. č. 2549/1 a p. č. 2551/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí
kupní smlouvě) - pan J. Š., Zákupy
E) Zrušení záměru města prodat část pozemku p. č. 2545 v k. ú. Zákupy
F) Revokace usnesení zastupitelstva města č. 138/09 ze dne 29. 4. 2009
3. Rozpočtové opatření č. 12/2021
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4. Strategický plán rozvoje sportu ve městě Zákupy do roku 2026
5. Podání žádostí o dotace z programů Národní sportovní agentury
– „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“ určený pro rozvoj sportovní
infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel a prohlášení o spolufinancování
z vlastních zdrojů
6. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 2732322766 o pojištění majetku
- UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480
7. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Oprava hřbitovní zdi Zákupy – etapa č. 2“
se společností TECHPRA s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČ 04237200
8. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Zákupy – Výstavba hasičské zbrojnice“
se společností BLÁHA trade s.r.o., se sídlem Valteřice 35, 471 05 Žandov, IČ 28686390
8. Prestižní cena města Zákupy za rok 2021
9. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- Ing. J. K., Česká Lípa
10. Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- pan J. L., 470 02 Česká Lípa
a paní S. L., 470 02 Česká Lípa
11. Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj, IČ 71202056 za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj,
IČ 71202056 za rok 2020
12. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD, IČ 06523862 za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí EKOD,
IČ 06523862 za rok 2020
13. Interpelace
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Zastupitelstvo města schválilo doplněný program jednání.
XXX
Návrh složení návrhové komise: Jana Benešová, Kamila Andrová, Ing. Petr Lukavec
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Návrh složení ověřovatelů zápisu: Evžen Gabriel, Mgr. Čestmír Kopřiva
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
Průběh a výsledek hlasování, přijatá usnesení
usnesení č. 286/2021/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 Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí zprávu tajemnice MěÚ o plnění usnesení
zastupitelstva města ke dni 10. 8. 2021.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
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usnesení č. 287/2021/ZM
Pozemky a věcná břemena
Bod A)
Odkup části pozemku p. č. 187/2 v k. ú. Lasvice (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
Prodej části pozemku p. č. 188 v k. ú. Lasvice (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- paní M. F., Jablonné v Podještědí
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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje odkup části pozemku p. č. 187/2 o výměře cca 500 m2, v k. ú. Lasvice, dle
zákresu, za cenu 15 Kč/m2, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí
tohoto usnesení jako příloha, s paní M. F., Jablonné v Podještědí,
b) schvaluje prodej části pozemku p. č. 188 o výměře cca 50 m2, v k. ú. Lasvice, dle zákresu,
za cenu 150 Kč/m2, s užívacím právem dle Smlouvy o pachtu č. A06-1/2019, a uzavření
smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která je součástí tohoto usnesení jako příloha, s paní M.
F., Jablonné v Podještědí.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod B)
Prodej části pozemku p. č. 840/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé F. a A. K., 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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 840/1 o výměře cca 100 m2
v k. ú. Zákupy, dle zákresu, za cenu 150 Kč/m2, a uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, která je součástí tohoto usnesení jako příloha, s manžely F. a A. K., Zákupy.
Hlasování:
pro: 8
proti: zdržel se: 2
nehlasoval: 5
Mgr. Hajdů
Bc. Kreisingerová

Bod C)
Prodej části pozemku p. č. 1609/5 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí kupní smlouvě)
- manželé V. a T. Z., 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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemku p. č. 1609/5 o výměře cca 50 m2
v k. ú. Zákupy, dle zákresu, za cenu 150 Kč/m2, a uzavření smlouvy o budoucí kupní
smlouvě, která je součástí tohoto usnesení jako příloha, s manžely V. a T. Z., Zákupy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod D)
Prodej části pozemků p. č. 2549/1 a p. č. 2551/1 v k. ú. Zákupy (smlouva o budoucí
kupní smlouvě) - pan J. Š., Zákupy
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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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje prodej části pozemků p. č. 2549/1 o výměře cca 250
m2 a p. č. 2551/1 o výměře cca 150 m2 v k. ú. Zákupy, dle zákresu, za cenu 500 Kč/m2 + 21 %
DPH za zastavitelnou část pozemku p. č. 2549/1 a 150 Kč/m2 za nezastavitelnou část tohoto
pozemku a pozemku p. č. 2551/1, a uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která
je součástí tohoto usnesení jako příloha, s panem J. Š., Zákupy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod E)
Zrušení záměru města prodat část pozemku p. č. 2545 v k. ú. 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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy zrušuje záměr města prodat část pozemku p. č. 2545 (lesní
pozemek) o výměře cca 1000 m2 dle zákresu v k. ú. Zákupy, schválený usnesením Rady
města Zákupy č. 481/2021/RM Bod C) písm. b).
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
Bod F)
Revokace usnesení zastupitelstva města č. 138/09 ze dne 29. 4. 2009
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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy revokuje usnesení zastupitelstva města č. 138/09 ze dne 29. 4.
2009.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 288/2021/ZM
Rozpočtové opatření č. 12/2021
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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021 na straně příjmů ve
výši 3.208.000 Kč, na straně výdajů ve výši 5.164.000 Kč a financování na straně příjmů o
1.956.000 Kč v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 289/2021/ZM
Strategický plán rozvoje sportu ve městě Zákupy do roku 2026
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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje Strategický plán rozvoje sportu ve městě Zákupy do
roku 2026 v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 290/2021/ZM
Podání žádostí o dotace z programů Národní sportovní agentury
– „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“ určený pro rozvoj sportovní
infrastruktury v obcích do 3 000 obyvatel a prohlášení o spolufinancování z vlastních
zdrojů
Modernizace povrchu asfaltového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Zákupy
Zázemí pro fotbalové hřiště v Kamenici u Zákup
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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy
a) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů z Národní
sportovní agentury z programu „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“ na akci
„Modernizace povrchu asfaltového hřiště ve sportovním areálu ZŠ Zákupy“ a
dofinancování rozdílu mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné
výše z vlastních zdrojů dle důvodové zprávy,
b) schvaluje podání žádosti o dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů
z Národní sportovní agentury z programu „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“
na akci „Zázemí pro fotbalové hřiště v Kamenici u Zákup“ a dofinancování rozdílu mezi
celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů dle
důvodové zprávy.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 291/2021/ZM
Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 2732322766 o pojištění majetku
- UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480
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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 2732322766 o
pojištění majetku s UNIQA pojišťovnou, a. s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 292/2021/ZM
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – „Oprava hřbitovní zdi Zákupy – etapa č. 2“
se společností TECHPRA s.r.o., Vinohradská 2165/48, 120 00 Praha 2, IČ 04237200
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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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava
hřbitovní zdi Zákupy – etapa č. 2“ se společností TECHPRA s. r. o., se sídlem Vinohradská
2165/48, 120 00 Praha 2, IČ 04237200, v předloženém znění.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 293/2021/ZM
Prestižní cena města Zákupy za rok 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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy uděluje „Prestižní cenu města Zákupy za rok 2021“ panu Ing.
Zdeňku Rydygrovi, K Pastvinám 423, 471 23 Zákupy, za dlouholetou činnost podporující a
rozvíjející ruční výrobu tradičních produktů papírenského zboží, za podporu rozvoje a
regenerace městské památkové zóny ve městě Zákupy a jeho propagace.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 294/2021/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- Ing. J. K., 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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) pořízení Změny č. 4 územního plánu Zákupy z plochy přírodní nelesní –
pozemky p. č. 518/1, 518/4 a 518/5 v katastrálním území Starý Šidlov, obec Zákupy, nové
funkční využití – plochy bydlení – venkovské, na návrh vlastníka – Ing. J. K., Česká Lípa, za
podmínky úplné úhrady nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu územního
plánu) na její zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního
zákona).
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 295/2021/ZM
Žádost o souhlas s pořízením změny územního plánu
- pan J. L., 470 02 Česká Lípa
a paní S. L.,Česká Lípa
Předkládá Ing. Radek Lípa, starosta

Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 18. 8. 2021
6/9

Pan starosta seznámil zastupitele s předloženým materiálem a zahájil k uvedenému bodu
diskuzi. K materiálu neproběhla diskuze. Pan starosta předal slovo návrhové komisi. Paní
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy schvaluje v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen stavební zákon) pořízení Změny č. 4 územního plánu Zákupy z plochy přírodní nelesní –
pozemky p. č. 76 a 77 v k. ú. Brenná, obec Zákupy, nové funkční využití – plochy bydlení –
venkovské, na návrh vlastníka – pana J. L., Česká Lípa a paní S. L., Česká Lípa, za podmínky
úplné úhrady nákladů (poměrné části podle počtu žadatelů o změnu územního plánu) na její
zpracování a mapových podkladů navrhovatelem (§ 45 odst. 4 stavebního zákona).
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 296/2021/ZM
Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj, IČ 71202056 za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj, IČ 71202056
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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Svazku obcí Máchův kraj, nám. Republiky 193, Doksy, IČ 71202056 za
rok 2020,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Máchův kraj, nám. Republiky
193, Doksy, IČ 71202056, za rok 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
usnesení č. 297/2021/ZM
Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD, IČ 06523862 za rok 2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí EKOD,
IČ 06523862 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
Jana Benešová přečetla předložený návrh usnesení.
Zastupitelstvo města Zákupy bere na vědomí
a) Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí EKOD, náměstí Republiky 193, Doksy, IČ
06523862, za rok 2020,
b) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí EKOD, náměstí
Republiky 193, Doksy, IČ 06523862, za rok 2020.
Hlasování:
pro: 10
proti: zdržel se: nehlasoval: 5
XXX
Interpelace
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Ing. Radek Lípa, starosta
Doufáme, že 11. září proběhnou Zákupské slavnosti. Vyšly nové podmínky Ministerstva
zdravotnictví pro tyto hromadné akce. O tomto tématu budu jednat s hygienou v úterý.
Předpokládám, že 1. září se zase vše změní. Budeme muset dodržovat bezpečnostní opatření,
to jsou věci, se kterými si dokážeme poradit.
Chtěl bych poděkovat Osadnímu výboru v Nových Zákupech za uspořádání dětského dne a
Osadnímu výboru Božíkov, že dětský den bude pořádat.
Jana Benešová, zastupitelka
Řeší se nějak kočky na sídlišti v Zákupech? Kastrace nebo odvoz do útulku?
Ing. Radek Lípa, starosta
Když chytíme kočku, na kterou si někdo stěžuje, odvezeme ji do útulku. Když obejdete
sídliště u pár domů jsou pro ně domečky.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Nezapojíme se do kastračního programu? Jsou města, která to mají.
Ing. Radek Lípa, starosta
Pokud má kočka vlastníka, problém není. Tento problém je u toulavých koček.
Jana Benešová, zastupitelka
Při pročítání rady města jsem narazila, že v Nových Zákupech je prostor jako útulek?
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
To byl pouze souhlas s umístěním sídla. Ale už jsem zaznamenal stížnosti, že v tom bytě
přivede majitelka 10 psů, nechá je tam 3 dny a lidé si stěžují. Ohledně koček je kastrační
program Felicita. Problém je v tom, že někteří lidé se o své kočky nestarají a tím se
nekontrolovaně množí.
Ing. Radek Lípa, starosta
Liberecký kraj zřídil mobilní očkovací tým, bude se jezdit po městech, která budou mít zájem,
bude se očkovat bez registrace. Podmínkou je minimálně 20 lidí ze Zákup. Pokud máte ve
svém okolí někoho, kdo se chce nechat očkovat, dejte mi to vědět. Budeme vést evidenci a
myslím, že by bylo fajn této možnosti využít.
Jana Benešová, zastupitelka
Vakcína je jednorázová?
Ing. Radek Lípa, starosta
To teď nevím.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
Zákupy jsou proočkovány na 56 %.
Ing. Petr Lukavec, zastupitel
Já bych měl interpelaci a to směrem k digitalizaci města. V okolí se mne lidé ptají, že nevědí,
kam mají nahlásit různé závady, kdo je kompetentní osoba, existuje aplikace, kde můžou lidé
vyfotit, co je kde rozbitého, poslat to a nemusí se starat, kdo to má na starost. Možná by stálo
za to do budoucna tímto směrem jít.
Ing. Radek Lípa, starosta
S kulturními akcemi souhlasím, ale s aplikací, aby nám někdo fotil špatně vykopnutý kámen,
obávám se, že v tu chvíli bychom neměli žádné pracovníky na službách místního
hospodářství. Lidé jsou zlí a pár lidí by si na tomto dokázalo smlsnout a udělalo by si z toho
svoji zábavu. Při počtu zaměstnanců, které na technických službách máme, si to nedovedu
představit. Už nyní nestíháme a do toho, když nám skočí dětský den, slavnosti, všechno to
zařizují naši chlapy.
Mgr. Jaroslav Hajdů, místostarosta
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Návrh podobné aplikace jsme tu už měli, po prezentaci jsme se rozhodli, že tuto aplikaci
používat nebudeme.
XXX
Ing. Radek Lípa, starosta – uzavřel jednání zastupitelstva města v 16.48 hodin.
XXX
Zápis je psán stručnou formou, jednání zastupitelstva města je nahrané na diktafon.
Součástí zápisu je usnesení Zastupitelstva města Zákupy ze dne 18. 8. 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 23. srpna 2021

Ing. Radek Lípa
starosta města
Správnost zápisu ověřili:

Evžen Gabriel
zastupitel

Mgr. Čestmír Kopřiva
zastupitel

Zápis z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy konaného dne 18. 8. 2021
9/9

