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MĚSTO   KAMENICKÝ   ŠENOV 
Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, tel.: 487 712 012,  fax: 487 712 000 

  Usnesení ze zasedání č. 28  Zastupitelstva města Kamenický Šenov  
15. prosince 2021ve vzdělávacím centru 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Přítomni:          David P., Hrochová Š., Mgr. Klefflerová L., Kožíšek P., Bc. Kučera F., Moravec J.,  

Mgr.Pajerová M., MUDr. Prokop T., Bc. Půček P., Šimůnek J., Třešňák M.,  
Omluveni:        Hovorka E., Jech Z., Mgr. Bc. Kreuzová V., Vičan A., 
Ostatní:            Ing. Svitáková Š., Ing. Antoniacíová M., Bártl M. Dis.,Sviták A., Ing. Machová K., 
Zapisovatel:    Jarošová J., 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

28.1/2021   Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
28.1/1/2021 zprávu předsedy kontrolního výboru o trvání úkolů -  zaslána společně s materiály 

16.3/1/2016    ZM ukládá starostovi uzavřít kupní smlouvy na prodeje, nákup a převod pozemků u bodů  
                             16.2/5/2016- 16.2/14/2016 →  Vama s.r.o byla vyzvána k vyjádření → stále nemá podpisy všech 

účastníků (12 účastníků řízení)→ bod trvá 

3.3/3/2019   ZM ukládá starostovi města čtvrtletně předkládat přehled o činnosti MP na jednání ZM → trvalý 
úkol → na jednání ZM26, předložena zpráva k 31.8.2021  

5.3/4/2019   ZM ukládá starostovi města pravidelně písemně informovat zastupitele města o jednání s firmou 

Coprosys s.r.o. → trvá →(info bylo vloženo do ZM21) 
13.3/3/2020 ZM ukládá Kontrolnímu výboru, po dokončení investiční akce výstavby „zázemí sportovního 

areálu“ zahájit kontrolu dodržení podmínek smlouvy o dílo - usnesení k bodu č. 5 z návrhu opatření 
zápisu KV č.13 ze dne 19.01.2020 do příštího zasedání ZM – bod trvá 

19.3/13/2020  ZM ukládá zastupiteli Bc. Kučerovi F., zajistit podklady k daru - 20 tis. jednorázových roušek, které 
dorazily na MěÚ dne 21 .5. 2020. Jedná se o doklady celní deklarace, fakturace JK 001 ze dne 20. 
3. 2020, průvodní list k faktuře, darovací dopis. Termín: do 25.11.2020.→ p. Kučera zaslal KV 
dokumenty, které má k dispozici → sekretariát zaslal všem zastupitelům společně se zápisem KV → 
starosta na jednání ZM22 konstatoval, že mezi zaslanými dokumenty nebyl darovací dopis 

19.3/15/2020   ZM ukládá starostovi města jednat se společností REKO SA Kamenický Šenov, Eurogreen CZ s.r.o 
o nápravě týkající se osvětlení sportareálu → opakovaný úkol (usn.č. 15.3/10/2020  a 15.3/11/2020-

reklamace odeslány)→ z důvodu neuspokojivého vyřízeni firmou → dne 3.5.2021 bylo zasláno sdělení 
f. Eurogreen → Reagujeme na Vámi zaslanou reklamaci. V těchto dnech se intenzivně věnujeme 
přípravě technického řešení, které omezí zvýšený osvit domů v blízkosti sportoviště. Návrh řešení a 
postup realizace Vám předložíme nejpozději 12. května – splněno 

21.3/4/2020    ZM ukládá starostovi jednat se společní Havel Partners s.r.o., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha ve 
věci zastupování podané reklamace vůči společnosti Eurogreen CZ, s.r.o, Náměstí Jiřího 2, 407 56, 
Jiřetín pod Jedlovou  – bod trvá        

21.3/5/2020     ZM pověřuje Radu města k vyřizování problematiky reklamace osvětlení sportovního areálu  
úkoly z předchozího zasedání ZM 

27.3/1/2021    ZM ukládá RM zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 10, včetně spoluvlastnického podílu ke 
stavební parcele č. 29/1, Dvořáčkova ul. č.p. 12,  vše v katastrálním území Kamenický Šenov cenu 
v místě a čase obvyklou-cenu tržní dle znaleckého posudku č. 2845-0012/2021 ze dne 3.9.2021 ve 

výši 2.100.000Kč způsobem placené a neplacené inzerce → splněno 

Zodpovědná osoba: Martin Bártl Dis. - vedoucí ORM a SÚ               Termín:  následující RM 

27.3/2/2021    ZM ukládá RM zveřejnit záměr prodeje bytové jednotky č. 10, včetně spoluvlastnického podílu ke 
stavební parcele č. 29/1, Dvořáčkova ul. č.p. 10,  vše v katastrálním území Kamenický Šenov cenu 
v místě a čase obvyklou-cenu tržní dle znaleckého posudku č. 2846-013/2021 ze dne 3.9.2021 ve 

výši 2.170.000Kč způsobem placené a neplacené inzerce → splněno 

Zodpovědná osoba: Martin Bártl Dis. - vedoucí ORM a SÚ                  Termín:  následující RM 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro: 11 :0                                                                   
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 

28.1/2/2021 informace k dotaci na akci s názvem „Modernizace sportovního areálu - stavební úpravy a 
přístavba objektu č.p. 880“ 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro: 11 :0                                                                   
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 
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28.2/2021   Zastupitelstvo města schvaluje:  

28.2/1/2021 ověřovatele zápisu:  Mgr. KLEFFLEROVÁ L.  ;  Bc. KUČERA F. 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   11 :0                                                                             
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 

28.2/2/2021 návrhovou komisi:   
předseda:  MORAVEC J. 

členové:    MUDr. PROKOP T.   ;  HROCHOVÁ Š. 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   11 :0   

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 
 

28.2/3/2021 program jednání – doplněný-stažený o body 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro: 11 :0                                                                    
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 

28.2/4/2021 rozpočtové opatření č. 7/2021. 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro: 11 :0                                    
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 

28.2/5/2021 schodkový rozpočet Města Kamenický Šenov pro rok 2022 v paragrafovém znění dle 
předloženého návrhu.  
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro: 11 :0                                    
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 

28.2/6/2021 střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 – 2024 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro: 11 :0                                    
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 

28.2/7/2021 Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb svazku obcí Novoborska na 

rok 2022 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro: 11 :0                                                                    
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 

28.2/8/2021 prodej pozemku p. č. 520/3 zahrada o výměře 677 m2 v k. ú. Kamenický Šenov za účelem 
zřízení zahrady, vše na základě kupní smlouvy mezi manželi panem  a  

, bytem , 471 14 Kamenický Šenov a Městem Kamenický 
Šenov, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, IČ: 00260622 , za cenu dle usnesení 
zastupitelstva města č. 26 ze dne 22.9.2021 č. usnesení 26.2/15/2021, tj. 120Kč/m2, tj. 

81.240Kč 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro: 11 :0                                    
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 

28.2/9/2021 prodej pozemku p. č. 2299/11 zahrada o výměře 471 m2 (dle GP č. 1773-176/2020) v k. ú. 
Kamenický Šenov za účelem zřízení zahrady, vše na základě kupní smlouvy mezi paní 

, bytem , 471 14 Kamenický Šenov a Městem 
Kamenický Šenov, Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov, IČ: 00260622 , za cenu 

dle usnesení zastupitelstva města č. 26 ze dne 22.9.2021 č. usnesení 26.2/15/2021, tj. 

200Kč/m2 + DPH, tj. 113.982Kč vč. DPH 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro: 11 :0                                                                 
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 
V Kamenickém Šenově , dne  16. prosince 2021                                               Zapsala: Jarošová Jana    

 
 

…………………………………….                                                   ………………………………….. 
         MICHAL TŘEŠŇÁK                                                                               PETR DAVID 

                 starosta města  v.r.                                                                        místostarosta města  v.r 

otisk razítka 
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