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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. 32  Zastupitelstva města Kamenický Šenov  
29. června 2022 ve vzdělávacím centru 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Přítomni:      David P., Hovorka E., Hrochová Š., Mgr. Klefflerová L., Kožíšek P., Bc. Kučera F.(příchod v 16:15),  

Moravec J., Mgr.Pajerová M., MUDr. Prokop T. (příchod v 16:03), Bc. Půček P., Šimůnek J.,  
Třešňák M.,  

Omluveni:     Jech Z., Mgr. Bc. Kreuzová V., 
Neomluveni: Vičan A., 
Ostatní:         Ing. Svitáková Š., Ing. Antoniacíová M., Bártl M. Dis., Bc. Chlup B., Sviták A. Dis., 
Zapisovatel:  Jarošová J., 

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

32.1/2022   Zastupitelstvo města bere na vědomí: 

32.1/1/2022 zprávu předsedy kontrolního výboru o trvání úkolů  

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 → zpráva za 1. čtvrtletí 2022 o činnosti MP → viz. bod jednání ZM31 

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

Coprosys s.r.o. → trvalý úkol 
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 

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 

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

ZM vzalo na vědomí–v poměru hlasů všichni  pro: 10 :0                                                            
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 10 

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

Zastupitelstvo města bere na vědomí: 
 

32.1/2/2022 informaci o nezveřejněném záměru prodeje pozemku p. č. 1629/1 trvalý travní porost o 
výměře 2293 m2 a pozemku p. č. 1629/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 686 m2 

vše v k. ú. Kamenický Šenov 
ZM vzalo na vědomí –v poměru hlasů všichni  pro:   11 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 

32.1/3/2022 vědomí informaci o nezveřejněném záměru prodeje části pozemku p. č. 2620/1 ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře cca 100 m2 v k. ú. Kamenický Šenov 
ZM vzalo na vědomí –v poměru hlasů všichni  pro:   11 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 11 

 

32.1/4/2022 Vyhodnocení akčního plánu sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska za rok 2021 
a Akční plán sociálních služeb obcí Svazku obcí Novoborska na rok 2022 
ZM vzalo na vědomí –v poměru hlasů všichni  pro:   12 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 12 
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32.2/2022   Zastupitelstvo města schvaluje:  
 

32.2/1/2022 ověřovatele zápisu: Mgr. KLEFFLEROVÁ L.   ;  Mgr. PAJEROVÁ M. 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   10 :0                                                                             
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:10 

 

32.2/2/2022 návrhovou komisi:   
předseda:  MORAVEC J. 

členové:    KOŽÍŠEK P.  ;  ŠIMŮNEK J. 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   10 :0   

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:10 

 

32.2/3/2022 program jednání – doplněný-stažený o body 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro: 10 :0                                                                    
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 10 

 

 

32.2/4/2022 projednání závěrečného účtu vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez 
výhrad 

   ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   11 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:11 

 

32.2/5/2022 vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti města za rok 2021 takto: 
Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení ve výši   16 927 561,78 Kč převést na účet 
432 – nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let. 

   ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   11 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:11 

 

32.2/6/2022 účetní závěrku města včetně výsledku hospodaření za účetní období 2021 sestavenou ke 
dni  31.12.2021 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   11 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:11 

 

32.2/7/2022 rozpočtové opatření č. 4/2022 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   11 :0  

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:11 

 

32.2/8/2022 prodej pozemku p. č. 695/1 trvalý travní porost o výměře 496 m2 v k. ú. Prácheň za 

účelem zemědělského využití nebo obhospodařování pozemku 

, , 471 14 Kamenický Šenov, za nejvyšší nabídnutou 
cenu v obálkové soutěži dle zveřejněného záměru na základě usnesení Rady města RM 
5/99-2022 ze dne 4.4.2022.  

Vysoutěžená cena za 1 m2 pozemku činí 215,20Kč 

Celková cena pozemku činí 106.740,00 Kč. 
                           ZM schválilo–v poměru hlasů:  pro: 11     ;  proti: 0   ;   zdržel:  1  (p.Kučera ) 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování: 12 

 

32.2/9/2022 prodej pozemku p. č. 231/2 trvalý travní porost o výměře 427 m2 v k. ú. Prácheň za 
účelem rozšíření zahrady, na základě kupní smlouvy, panu , bytem 

, 473 01 Nový Bor, za cenu dle usnesení zastupitelstva města č. 26 ze dne 

22.9.2021 č. usnesení 26.2/15/2021, tj. za 51.240,- Kč 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   12 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:12 

 

32.2/10/2022 prodej pozemku p. č. 323 zahrada o výměře 501 m2 za cenu dle usnesení zastupitelstva 

města č. 26 ze dne 22.9.2021 č. usnesení 26.2/15/2021, tj. za 60.120,- Kč a pozemku p. č. 
2804 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 61 m2 za cenu dle vyhotoveného 
znaleckého posudku č. 1848-51/2022, tj. za cenu 33.600,- Kč vše v k. ú. Kamenický 
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Šenov za účelem rozšíření zahrady, na základě kupní smlouvy, manželům  a 
, bytem , 471 14 Kamenický Šenov 

ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   12 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:12 

 

32.2/11/2022 odkup pozemku p. č. 2229/2 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 721 m2 (dle GP č. 
1879-96/2022) v k. ú. Kamenický Šenov, na základě kupní smlouvy, od společnosti UCL 
Czech a.s. Václavské náměstí 804/58, 110 00 Praha 1- Nové město, IČ 24676594 za 
účelem výstavby cyklostezky Česká Kamenice – Kamenický Šenov – veřejný zájem, za 
smluvní cenu 700,00 Kč/m2 vč. DPH, tj. celkem 504.700,00 Kč vč. DPH 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   12 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:12 

 

32.2/12/2022 kupní smlouvu na prodej bytové jednotky č.10/12, včetně spoluvlastnického podílu ke 
stavební parcele č.29/1 a společných částech domu ve výši 94/1131, vše v k.ú. 
Kamenický Šenov, Dvořáčkova ul. 12, Kamenický Šenov uzavřenou mezi Městem 
Kamenický Šenov, Osvobození 470, Kamenický Šenov 471 14, IČ 00260622 a Milbros 
fund a.s., se sídlem Vítkovická 3083/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 085 93 175 

za nejvyšší vysoutěženou cenu  v obálkové  soutěži  dle zveřejněného záměru na základě 
usnesení RM, která činí 2.151.032,00 Kč 

                           ZM schválilo–v poměru hlasů:  pro: 11    ;  proti: 0  ;   zdržel: 1  (p. Kučera ) 
Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:12 

 

32.2/13/2022 znění Programu pro poskytování dotací na podporu výstavby domovních čistíren 
odpadních vod v městě Kamenický Šenov, I. výzva 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   12 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:12 

 

32.2/14/2022 znění Smlouvy o spolupráci na realizaci akce „Vybudování cyklostezky Česká Kamenice 
– Kamenický Šenov“ mezi městem Česká Kamenice, náměstí Míru 219, 407 21 Česká 
Kamenice a městem Kamenický Šenov za cenu, která bude vycházet z uzavřené smlouvy 
o dílo se zhotovitelem stavebních prací 
ZM schválilo–v poměru hlasů všichni  pro:   12 :0 

Počet přítomných zastupitelů v okamžiku hlasování:12 

 

 

 

 

 

V Kamenickém Šenově , dne  1. července 2022                                            Zapsala: Jarošová Jana    

 

 

 

 

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

             starosta města v.r.                                                                          místostarosta města v.r. 

 

 

 

otisk razítka 


