
Zastupitelstvo města Česká Kamenice

Z Á P I S
z 1. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice,

které se konalo dne 17.10.2022

od 17:00 hodin na velkém sále domu kultury

Př í tomni: Mgr. Michaela Čapková, zastupitelka
Pavel Časar, zastupitel
Ing. Aleš Daniel ,  radní
Bc. Petra Dolečková, zastupitelka
Roman Horký, zastupitel
Bc. Tomáš Horyna, radní
Michal Kel lner, zastupitel
Eva Kodymová, zastupitelka
PharmDr. Mart in Konečný, radní
Hana Kracmanová, zastupitelka
Ing. Vojtěch Marek, místostarosta
Vlast imi l  Miřejovský, zastupitel
Mgr. Jan Papajanovský, starosta
Ondřej Richter, zastupitel
Richter Ondřej,  zastupitel
Ing. Ladis lav Sedláček, zastupitel
Mgr. Ludmila Sekanová, zastupitelka
Mart in Šanda, zastupitel
MUDr. Marie Šťastná, zastupitelka
Helena Vorbová, zastupitelka

Omluveni: Jaroslav Petř ík ,  zastupitel

Nepř í tomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: <dle prezenční l ist iny>

Předsedaj íc í: <dle prezenční l ist iny>

Ověřovatelé: Eva Kodymová, zastupitelka
MUDr. Marie Šťastná, zastupitelka

Návrhová komise: Bc. Petra Dolečková, zastupitelka
Bc. Tomáš Horyna, radní
Mart in Šanda, zastupitel

Číslo Bod



bodu Komentář

1. Zahájení 1. zasedání Zastupitelstva města

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice bylo zahájeno v 17:00 hodin dosavadním
starostou Mgr. Janem Papajanovským. 
Před zahájením zasedání bylo nově zvoleným členům zastupitelstva města předáno osvědčení o
zvolení členem zastupitelstva města. 
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo svoláno dne 10. 10. 2022 a téhož dne bylo zveřejněno
oznámení o jeho konání na úředních deskách městského úřadu. Zasedání tedy bylo svoláno řádně
a včas v souladu se zákonem o obcích, tj. nejméně 7 dní před jeho konáním.
Zasedání se bude řídit stávajícím jednacího řádem zastupitelstva města schváleným v předchozím
volebním období, který zastupitelé města předem obdrželi.
Před  projednáváním  jednotlivých  bodů  navrženého  programu  je  třeba,  aby  všichni  zvolení
zastupitelé složili zákonem daný slib, neboť jeho nesložení nebo složení s výhradou znamená zánik
mandátu. 
Poté  předal  slovo  tajemníkovi  městského  úřadu  Ing.  Vítězslavu  Vlčkovi,  aby  podal  zprávu  o
výsledku voleb do zastupitelstva města konaných ve dnech 23. - 24. 9. 2022.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

2. 1/1/ZM/2022 Zpráva o výsledku voleb do Zastupitelstva města Česká Kamenice

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu o výsledku voleb do Zastupitelstva města Česká Kamenice konaných ve dnech 23. -
24. září 2022.

Tajemník městského úřadu Ing. Vítězslav Vlček podal zprávu o výsledku voleb do zastupitelstva
města konaných ve dnech 23. - 24. 9. 2022 včetně statistiky z hlediska volební účasti.
Voleb se účastnily čtyři volební strany, z nichž volební strana č. 1 - Koalice pro Kamenici získala 14
mandátů, volební strana č. 2 - MĚSTO PRO LIDI a volební strana č. 3 - SNK Evropští demokraté po
třech mandátech a volební strana č. 4 - SPOLU mandát jeden.
Poté jmenovitě představil všech 21 zastupitelů tak, jak byli zvoleni. Dne 5. 10. 2022 se zastupitel
MUDr. Vladimír Kovtun svého mandátu vzdal a následujícího dne na uvolněný mandát nastoupila
přítomná paní Hana Kracmanová, jakožto první náhradník z kandidátní listiny téže volební strany.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 20
Usnesení bylo: Přijato

3. 2/1/ZM/2022 Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města Česká Kamenice

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
složení slibu všech přítomných členů zastupitelstva města podle §  69  odst. 2 a 3  zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.



Podle zákona o obcích skládá člen zastupitelstva slib před celým zastupitelstvem města. Znění slibu
přečetl  tajemník  městského  úřadu  Ing.  Vítězslav  Vlček  a  poté  všichni  zastupitelé  jednotlivě
předstoupili před zastupitelstvo města a pronesením slova "slibuji" složili slib, který stvrdili svým
podpisem na připraveném tiskopise.
Předsedající  poděkoval  všem přítomným zastupitelům za  složení  zákonem daného slibu  a  dále
konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva města v
počtu 20 zastupitelů, tzn., že zasedání je schopno se usnášet.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 0 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 20
Usnesení bylo: Přijato

4. 3/1/ZM/2022 Schválení návrhu programu 1. zasedání ZM

I. Zastupitelstvo města schválilo
program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice konaného 17. 10. 2022.

Ustavujícímu zasedání byl předložen návrh programu, který zastupitelé města obdrželi a který byl
rovněž zveřejněn na úředních deskách městského úřadu, webových stránkách města a na dalších
infomačních kanálech.
Předsedající  navrhl  z  programu  vypustit  volbu  předsedy  a  členů  finančního  výboru  z  důvodu
potřeby  další  diskuse  k  uvedenému bodu a  složení  tohoto  výboru  vyřešit  na  příštím zasedání
zastupitelstva města. 
Jiné  návrhy  na  úpravu  programu  nebyly  podány.  Dle  výsledku  hlasování  zastupitelstvo  města
schválilo  program  v  upraveném rozsahu  -  p.  Richter  a  p.  Šanda  pro  dočasnou  nepřítomnost
nehlasovali.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

5. Připomínky k zápisu z 25. zasedání Zastupitelstva města

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva města byl zveřejněn na webových stránkách města s určitým
zpožděním, případné námitky či  připomínky budou uplatněny na příštím zasedání zastupitelstva
města.

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

6. 4/1/ZM/2022 Návrh na složení návrhové a volební komise

I. Zastupitelstvo města schválilo
návrhovou a volební komisi ve složení: Bc. Dolečková Petra, pan Šanda Martin, Bc. Horyna
Tomáš.



Předsedající navrhl, aby v návrhové a současně i volební komisi pracovali Bc. Petra Dolečková, pan
Martin Šanda a Bc. Tomáš Horyna. 
Jiný návrh na složení komise nebyl podán. Návrh usnesení předložený návrhovou a volební komisí
ve  znění  předloženého  návrhu  byl  přijat  -  p.  Šanda  a  p.  Richter  pro  dočasnou  nepřítomnost
nehlasovali.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

7. 5/1/ZM/2022 Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu (§ 95, odst. 1 zákona o obcích)

I. Zastupitelstvo města určilo
ověřovateli  zápisu  MUDr.  Marii  Šťastnou  a  paní  Evu  Kodymovou  a  zapisovatelku  Marii
Královou.

Za ověřovatele zápisu byla předsedajícím navržena MUDr. Marie Šťastná a paní Eva Kodymová a
zapisovatelkou byla určena paní Marie Králová. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. Návrh usnesení předložený návrhovou a volební komisí
ve znění předloženého návrhu byl přijat - p. Richter pro dočasnou nepřítomnost nehlasoval. 

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

8. 6/1/ZM/2022 Určení počtu místostarostů

I. Zastupitelstvo města schválilo
v souladu s ustanovením § 84, odst, 2), písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, zvolení jednoho místostarosty.

Předsedající navrhl, aby na městském úřadě dle dosavadních zvyklostí působil jeden místostarosta.
Zastupitelé  města  ani  občané  neměli  k  návrhu  žádné  námitky.  Návrh  usnesení  předložený
návrhovou a volební komisí ve znění předloženého návrhu byl schválen.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9. 7/1/ZM/2022 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

I. Zastupitelstvo města určilo
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, že pro funkci starosty a místostarosty budou členové zastupitelstva města uvolněni.

Předsedající navrhl, aby pro výkon funkce starosty a místostarosty byli členové zastupitelstva města



uvolněni, tzn., že nebudou vykonávat své civilní zaměstnání a na plný úvazek se budou věnovat
svým funkcím. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. Návrh usnesení předložený návrhovou a volební komisí
ve znění předloženého návrhu byl schválen.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

10. 8/1/ZM/2022 Volba starostky/starosty

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Mgr. Jana Papajanovského starostou města.

Dle jednacího řádu zastupitelstvo města volí starostu, místostarostu, členy rady města a předsedy a
členy výborů tajným hlasováním. 
Předsedající vysvětlil postup tajné volby a poté vyzval zastupitele k předkládání návrhů na pozici
starosty  města.  PharmDr.  Martin  Konečný  navrhl  zvolit  do  funkce  starosty  Mgr.  Jana
Papajanovského. Mgr. Papajanovský nominaci přijal.
Pan Martin Šanda poděkoval občanům za účast ve volbách a za volební stranu Město pro lidi uvedl,
že strana respektuje vítěze voleb, tudíž nebude na post starosty a místostarosty, navrhovat jiného
kandidáta. 
Poté  proběhlo  tajné  hlasování.  Po  provedené  volbě  návrhová  a  volební  komise  vyhodnotila
odevzdané hlasovací lístky a oznámila výsledek hlasování - Mgr. Papajanovský získal 16 hlasů a tím
se stal starostou města.
Mgr. Papajanovský vyjádřil poděkování členům zastupitelstva města za podporu s tím, že výsledek
voleb vnímá s pokorou jako ocenění práce v uplynulých čtyřech letech, na které se podílela řada
kolegů, zastupitelů, radních a dalších zaměstnanců města a městského úřadu. Pro všechny je to
velký závazek, aby město v dalších letech bylo spravováno co nejlépe, aby se nadále rozvíjelo a
přečkalo relativně složité a těžké nadcházející období. Z pozice starosty města pak přislíbil, že se
pokusí pro to udělat maximum. 
Dále poděkoval odstupujícímu místostarostovi panu Václavu Dolečkovi za spolupráci v předchozím
volebním období, která značnou měrou přispěla k jeho znovuzvolení, a jménem kolegů mu předal
společný dárek.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 16 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

11. 9/1/ZM/2022 Volba místostarostky/místostarosty

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů Ing. Vojtěcha Marka místostarostou města.



Dalším bodem programu byla volba místostarosty města. Předsedající na tuto pozici navrhl Ing.
Vojtěcha Marka. Navržený zastupitel poděkoval za nominaci a kandidaturu přijal. 
Další návrhy nebyly vzneseny. 
Následovala volba a po jejím provedení návrhová a volební komise vyhodnotila odevzdané lístky a
přečetla  návrh usnesení  -  počtem 16 hlasů  byl  místostarostou města  pro další  volební  období
zvolen Ing. Vojtěch Marek. 
Nově zvolený místostarosta poděkoval všem za účast ve volbách a přislíbil, že jeho úsilím bude
vytvořit  se  starostou  města  tandem,  který  bude  minimálně  tak  úspěšný,  jaký  byl  s  bývalým
místostarostou panem Václavem Dolečkem.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 16 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

12. 10/1/ZM/2022 Stanovení počtu členů rady města

I. Zastupitelstvo města stanovilo
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, počet členů rady města 5.

Dle zákona o obcích je počet členů rady města vždy lichý a nesmí přesáhnout 1/3 počtu členů
zastupitelstva. S ohledem na tuto první úpravu může být rada města pětičlenná nebo sedmičlenná. 
Vzhledem k poměrně jednoznačnému výsledku voleb předsedající navrhl, aby rada města nadále
pracovala v pětičlenném složení.  Členem rady města je vždy starosta a místostarosta,  tzn.,  že
voleni budou pouze tři členové. 
K návrhu nebyl podán žádný protinávrh, návrh usnesení předložený návrhovou a volební komisí byl
přijat.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

13. 11/1/ZM/2022 Volba člena rady

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, PharmDr. Martina Konečného členem rady města.

Následovala  volba  členů  rady  města.  Předsedající  informoval,  že  dle  schváleného  programu
zasedání bude provedena tajná volba ke každému navrženému členu rady města zvlášť  a jako
prvního na pozici  člena rady navrhl  PharmDr.  Martina Konečného.  PharmDr.  Konečný nominaci
přijal.
Jiný návrh nebyl podán. 
Následovala volba a po jejím ukončení návrhová komise vyhodnotila odevzdané hlasovací lístky a
předložila návrh usnesení -  počtem 18 hlasů  byl  zvolen PharmDr. Martin Konečný členem rady
města.



Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 18 Proti: 2 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

14. 12/1/ZM/2022 Volba člena rady

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Ing. Aleše Daniela členem rady města.

Předsedající  navrhl  na další  post  člena rady města Ing.  Aleše Daniela.  Ing.  Daniel  nominaci  s
poděkováním přijal.
Jiný návrh nebyl podán.
Poté následovala volba a po jejím ukončení návrhová a volební  komise vyhodnotila odevzdané
hlasovací lístky a předložila návrh usnesení - počtem 15 hlasů byl členem rady města zvolen Ing.
Aleš Daniel.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 15 Proti: 5 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

15. 13/1/ZM/2022 Volba člena rady

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Bc. Tomáše Horynu členem rady města.

Pátým členem rady města byl předsedajícím navržen Bc. Tomáš Horyna. Nominovaný návrh přijal.
Pan Martin Šanda navrhl  Bc.  Petru Dolečkovou s tím, že z  pohledu ženy a z  titulu dlouholeté
činnosti v zastupitelstvu města bude přínosem nejen pro radu města, ale i pro samotné město. 
Bc. Dolečková vyjádřila poděkování za nominaci, tu však s omluvou odmítla s ohledem na velkou
pracovní vytíženost, která by jí neumožnila se plně funkci věnovat. 
Předsedající poděkoval p. Šandovi za podaný návrh a Bc. Dolečkové za vyjádření se k návrhu. Pro
informovanost všech přítomných pak uvedl, že nabídka na pozici radní byla Bc. Dolečkové a dalším
členkám zastupitelstva učiněna, nebyla však z jejich strany z uvedeného či z jiného důvod přijata. 
Další návrh na post člena rady města nebyl podán. 
Následovala  volba  a  po  jejím  provedení  návrhová  a  volební  komise  vyhodnotila  odevzdané
hlasovací lístky a předložila návrh usnesení - počtem 16 hlasů byl posledním členem rady města
zvolen Bc. Tomáš Horyna.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 16 Proti: 4 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

16. 14/1/ZM/2022 Zřízení finančního a kontrolního výboru



I. Zastupitelstvo města zřídilo
souladu s § 117 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
a)   tříčlenný finanční výbor
b)   pětičlenný kontrolní výbor

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o zákonné povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor,
přičemž navrhl, aby kontrolní výbor pracoval jako pětičlenný a finanční výbor jako tříčlenný. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. Návrh usnesení předložený návrhovou a volební komisí
ve znění předloženého návrhu byl přijat.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

17. 15/1/ZM/2022 Volba předsedkyně/předsedy kontrolního výboru

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno l) zákona   č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, pana Martina Šandu předsedou kontrolního výboru.

Dalším bodem jednání byla volba předsedy kontrolního výboru. Z časového důvodu předsedající
vyzval  zastupitele  města  k  předložení  návrhů  na  složené  celého  kontrolního  výboru  s  tím,  že
nejprve proběhne zvlášť volba předsedy a bezprostředně poté volba všech členů najednou.
Paní Hana Kracmanová navrhla, aby předsedou kontrolního výboru byl zvolen pan Martin Šanda a
členy kontrolního výboru paní Eva Kodymová, Ing Hana Štejnarová, pan Václav Šlemr a Bc. Libora
Šimeček. Všichni jmenovaní s nominací souhlasí.
Jiný návrh na složení kontrolního výboru nebyl podán. 
Následovala  volba  a  po  jejím  provedení  návrhová  a  volební  komise  vyhodnotila  odevzdané
hlasovací lístky a předložila návrhy usnesení - počtem 20 hlasů byl zvolen předsedou kontrolního
výboru pan Martin Šanda a počtem rovněž 20 hlasů se členy kontrolního výboru stali paní Eva
Kodymová, Ing. Hana Štejnarová, pan Václav Šlemr a Bc. Libor Šimeček.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

18. 16/1/ZM/2022 Volba členů kontrolního výboru

I. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s § 84 odst. 2 písmeno l) zákona  č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, paní Evu Kodymovou, Ing. Hanu Štejnarovou, pana Václava Šlemra a Bc. Libora
Šimečka členy kontrolního výboru.

komentář  -  viz  bod  č.  17  (další  tři  body  v  programu  z  důvodu  hromadné  volby  se  staly
bezpředmětnými).



Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

19. 17/1/ZM/2022 Zřízení osadních výborů

I. Zastupitelstvo města zřídilo
souladu s § 120 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
a)   pětičlenný Osadní  výbor  Kerhartice
b)   pětičlenný Osadní výbor Kamenická Nová Víska a Víska pod Lesy
c)   pětičlenný Osadní výbor Filipov a Pekelský Důl

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města na dnešním zasedání zřídilo vedle povinných výborů
tři pětičlenné osadní výbory, a to Osadní výbor Kerhartice, Osadní výbor Kamenická Nová Víska a
Víska pod Lesy a Osadní výbor Filipov a Pekelský Důl. 
Návrh na zřízení Osadního výboru Líska, který doposud v minulém volebním období pracoval, bude
zařazen  do  programu  příštího  zasedání  zastupitelstva  města,  kdy  budou  známy  všichni  jeho
členové. 
K návrhu nebyly ze strany zastupitelů ani z řad přítomných občanů vzneseny žádné připomínky či
námitky. Návrh usnesení předložený návrhovou a volební komisí ve znění podaného návrhu byl
schválen. 

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

20. 18/1/ZM/2022 Určení členů a volba předsedy Osadního výboru Kerhartice

I. Zastupitelstvo města určilo
v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2) písmeno l) zákona   č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, členy Osadního výboru Kerhartice:
1. Vlastimila Miřejovského, bytem Česká Kamenice, Kerhartice 21,
2. Karla Hřebíka, bytem Česká Kamenice, Kerhartice 107,
3. Martina Komu, bytem Česká Kamenice, Kerhartice 15,
4. Ondřeje Marka, bytem Česká Kamenice, Kerhartice 77,
5. Vladěnu Bechyňovou, bytem Česká Kamenice, Kerhartice 89.

II. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2) písmeno l) a § 120, odst. 3), zákona   č. 128/2000
Sb.,  o  obcích,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  pana  Vlastimila  Miřejovského  předsedou
Osadního výboru Kerhartice.

Předsedající navrhl, aby v případě osadních výborů bylo o všech kandidátech hlasováno hromadně,
neboť se nepředpokládá, že by byl podán jiný protinávrh.
Na základě návrhu občanů místní části Kerhartice pak navrhl, aby Osadní výbor Kerhartice pracoval



ve složení pan Vlastimil Miřejovský, pan Karel Hřebík, pan Martin Koma, pan Ondřej Mareka paní
Vladěna Bechyňová a jeho předsedou byl  zvolen pan Vlastimil  Miřejovský.  Všichni  jmenovaní  s
nominací souhlasí a jsou připraveni v osadním výboru pracovat. 
K  návrhu nebyly  vzneseny žádné námitky.  Následovala  volba  a  po  jejím ukončení  návrhová a
volební komise vyhodnotila odevzdané hlasovací lístky a předložila návrh usnesení - počtem 20
hlasů byli za členy Osadního výboru Kerhartice určeni pan Vlastimil Miřejovský, pan Karel Hřebík,
pan Martin Koma, pan Ondřej Marek a paní Vladěna Bechyňová a předsedou osadního výboru byl
zvolen pan Vlastimil Miřejovský.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

21. 19/1/ZM/2022 Určení členů a volba předsedy Osadního výboru Kamenická Nová Víska a
Víska pod Lesy

I. Zastupitelstvo města určilo
v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2) písmeno l) zákona   č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, členy Osadního výboru Kamenická Nová Víska a Víska pod Lesy:
1. Lukáše Horynu, bytem Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska 28,
2. Mgr. Michaelu Čapkovou, bytem Česká Kamenice, Víska pod Lesy 21,
3. Jana Gábela, bytem Česká Kamenice, Víska pod Lesy 1,
4. Milana Suchánka, bytem Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska 8,
5. Moniku Hagarovou, bytem Česká Kamenice, Kamenická Nová Víska 48.

II. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2) písmeno l) a § 120, odst. 3), zákona   č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, pana Lukáše Horynu, předsedou Osadního výboru
Kamenická Nová Víska a Víska pod Lesy.

Na základě  návrhu občanů  místních částí  Kamenická Nová Víska a Víska pod Lesy předsedající
navrhl, aby Osadní výbor Kamenická Nová Nová Víska a Víska pod Lesy pracoval ve složení pan
Lukáš  Horyna,  Mgr.  Michaela  Čapková,  pan  Jana  Gábel,  pan  Milan  Suchánek  a  paní  Monika
Hagarová a předsedou byl zvolen pan Lukáš Horyna. Všichni navržení s nominací souhlasí.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. 
Následovalo tajné hlasování a po jejím ukončení návrhová a volební komise vyhodnotila odevzdané
hlasovací lístky a oznámila výsledek hlasování - počtem 20 hlasů byli za členy Osadního výboru
Kamenická Nová Víska a Víska pod Lesy určeni pan Lukáš Horyna, Mgr. Michaela Čapková, pan
Jana Gábel, pan Milan Suchánek a paní Monika Hagarová. Předsedou OV byl zvolen pan Lukáš
Horyna. 

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato



22. 20/1/ZM/2022 Určení členů a volba předsedy Osadního výboru Filipov a Pekelský Důl

I. Zastupitelstvo města určilo
v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2) písmeno l) zákona   č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů, členy Osadního výboru Filipov a Pekelský Důl:
1. Ing. Petru Janovskou, bytem Česká Kamenice, Pekelský Důl 35,
2. Karla Jíravu,  bytem Česká Kamenice, Pekelský Důl 3,
3. Miroslava Hartmana,  bytem Česká Kamenice, Pekelský Důl 20,
4. Denisu Pavlíkovou,  bytem Česká Kamenice, Filipov 63,
5. Ing. Miroslava Šacha, bytem Česká Kamenice, Filipov 13.

II. Zastupitelstvo města zvolilo
v souladu s ustanovením  § 84 odst. 2) písmeno l) a § 120, odst. 3), zákona   č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, paní Ing. Petru Janovskou předsedkyní Osadního
výboru Filipov a Pekelský Důl.

Na základě návrhu občanů místních částí Filipov a Pekelský Důl předsedající navrhl, aby Osadní
výbor Filipov a Pekelský Důl pracoval ve složení Ing. Petra Janovská, pan Karel Jírava, pan Miroslav
Hartman, paní Denisa Pavlíková a Ing. Miroslav Šach a za předsedkyni byla zvolena Ing. Petra
Janovská. Všichni nominovaní byli s návrhem seznámeni a s případným zvolením souhlasí.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.
Následovala volba a po jejím ukončení návrhová a volební komise vyhodnotila odevzdané hlasovací
lístky  a  předložila  návrh  usnesení  -  počtem 20 hlasů  byli  za  členy  Osadního výboru  Filipov  a
Pekelský Důl  určeni Ing. Petra Janovská, pan Karel Hřebík, pan Miroslav Hartman, paní Denisa
Pavlíková a Ing. Miroslav Šach a za předsedu zvolena Ing. Petra Janovská. 

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

23. 21/1/ZM/2022  Rozhodnutí  o  odměnách  za  výkon  funkcí  neuvolněných  členů
zastupitelstva

I. Zastupitelstvo města stanovilo
měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce takto:
Člen rady                                                                                  5 000 Kč
Předseda výboru/komise                                                            2 500 Kč
Člen výboru/komise                                                                   2 000 Kč
Člen zastupitelstva bez dalších funkcí                                         1 500 Kč

U souběhu výkonu více funkcí neuvolněných členů zastupitelstva náleží odměna jen za funkci,
za kterou náleží nejvyšší odměna schválená zastupitelstvem obce. Odměna bude poskytována
od 18. 10. 2022. V případě  nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva
města  bude  odměna  poskytována  ode  dne  složení  slibu.  V  případě  budoucích   změn  v
obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.



II. Zastupitelstvo města stanovilo
měsíční peněžité plnění nečlenům zastupitelstva města za výkon funkce s platností od 18. 10.
2022 takto:
Předseda výboru/komise                                                                              1 000 Kč
Člen výboru/komise                                                                                        500 Kč

Dalším nezbytným úkolem ustavujícího zasedání je stanovení měsíčních odměn za výkon funkcí
neuvolněných členů zastupitelstva a měsíčního peněžitého plnění nečlenům zastupitelstva města za
výkon funkcí.
Předsedající navrhl, aby odměňování a peněžité plnění bylo stanoveno ve stejném rozsahu jako v
minulém volebním období, a to takto:
I. Měsíční odměna neuvolněným zastupitelům: člen rady 5.000 Kč, předseda výboru nebo komise
2.500 Kč, člen výboru nebo komise 2.000 Kč a člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1. 500 Kč. 
V případě souběhu výkonu více funkcí náleží neuvolněnému zastupiteli odměna za funkci, za kterou
náleží odměna nejvyšší.
II. Měsíční peněžité plnění nečlenům zastupitelstva: předseda výboru nebo komise 1.000 Kč a člen
výboru nebo komise 500 Kč. 
K  návrhu nebyly  podány  zastupitelstvem ani  přítomnými  občany  žádné připomínky  či  námitky.
Návrh usnesení předložený návrhovou a volební komisí ve znění podaného návrhu byl přijat - p.
Kracmanová pro nepřítomnost nehlasovala. 

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

24. 22/1/ZM/2022  Jmenování  určeného  zastupitele  pro  pořizování  změn Územního  plánu
Česká Kamenice

I. Zastupitelstvo města jmenovalo
určeným zastupitelem pro pořizování změn Územního plánu Česká Kamenice ve smyslu § 47
odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, starostu města Mgr.
Jana Papajanovského.

Zastupitelstvo města na jaře letošního roku schválilo změnu č. 1 platného územního plánu města
Česká Kamenice,  která je v současné době  ve fázi  rozpracovanosti.  Určeným zastupitelem pro
pořízení této změny v předchozím období byl zastupitelstvem města pověřen starosta města Mgr.
Jan Papajanovský.
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo města pro toto volební období tímto zastupitelem jmenovalo
opětovně jeho osobu tak, aby rozpracovanou změnu mohl řádně dokončit. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. Návrh usnesení předložený návrhovou a volební komisí
ve znění předloženého návrhu byl schválen - p. Kracmanová pro nepřítomnost nehlasovala.



Předkladatel: Mgr. Jan Papajanovský
Zpracovatel: Bc. Barbora Marešová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

25. 23/1/ZM/2022 Plán zasedání ZM do konce roku 2022

I. Zastupitelstvo města schválilo
plán  zasedání  Zastupitelstva  města  Česká  Kamenice  do  konce  roku  2022,  a  to  dne  9.
listopadu a 14. prosince 2022.

Tajemník městského úřadu Ing. Vítězslav Vlček předložil ke schválení plán zasedání zastupitelstva
města do konce roku 2022. Dle tohoto plánu se do konce roku uskuteční dvě zasedání, a to dne 9.
11. 2022 a 14. 12. 2022. Zasedání se v současné době konají vždy v komunitním centru v zasedací
místnosti ve 2. nadzemním podlaží, výjimkou jsou ustavující zasedání, kdy se předpokládá větší
účast veřejnosti. 
K předloženému plánu práce nebyly vzneseny žádné námitky. Dle výsledku hlasování zastupitelstvo
město plán práce do konce tohoto roku schválilo.

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

26. Organizační záležitosti a různé

Tajemník městského úřadu Ing. Vítězslav Vlček podal následující aktuální informace z radnice:
- vyhlášena jsou tři  výběrová řízení na obsazení pracovních pozic fakturantka a účetní, vedoucí
ORIŽP a tři  dotovaná pracovní místa na odbor sociálních věcí v rámci projektu OPZ+ - sociální
pracovník, pevný pracovník a metodik
-  proběhlo  výběrové  řízení  na  strážníka  městské  police  -  dnem 1.  11.  2022 nastoupí  na  toto
pracovní místo p. Miroslav Svoboda, který nahradí odcházejícího strážníka p. Vöröse
 -  k  31.  10.  2022  podal  výpověď  z  pracovního  poměru  strážník  městské  policie  p.  Duda  ze
zdravotních  důvodů  -  výběr  nového  strážníka  bude  proveden  z  dalších  vhodných  účastníků
výběrového řízení. 
Dále  pak  požádal  zastupitele  města  o  nahlášení  případného  zájmu  o  školení  v  rámci  zaslané
nabídky na odbor  vedení  úřadu (Bc.  Švehlíková,  tajemník,  sekretariát)  a  o  vyplnění  zaslaného
prohlášení pro účely odvodu zdravotního pojištění a dalších dokumentů spojených s odměňováním
a jejich odevzdání na personální oddělní k rukám p. Frankové.

Předkladatel: Tajemník Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

27. Diskuse

Diskuse zastupitelů ani občanů neproběhla. Předsedající připomněl, že diskutovat je možné i mimo
zasedání  zastupitelstva,  a  to  na  městském  úřadě  v  úředních  hodinách  nebo  po  dohodě  v



neúředních hodinách či na pravidelných setkáních se starostou při kávě, která budou pokračovat i v
tomto volebním období, a to vždy každý první čtvrtek v kalendářním měsíci. 

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

28. 24/1/ZM/2022 Projednání připomínek a námětů vznesených na ustavujícím zasedání

I. Zastupitelstvo města uložilo
radě města projednat připomínky a náměty vznesené na ustavujícím zasedání zastupitelstva
města 17. 10. 2022.

Předsedající vyzval návrhovou a volební komisi o přečtení posledního návrhu usnesení ukládající
radě města projednat připomínky a náměty vznesené na dnešním ustavujícím zasedání.
Návrh usnesení byl schválen všemi 20 přítomnými zastupiteli města. 

Předkladatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Zpracovatel: Ing. Vítězslav Vlček, MSc.
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

29. Závěr

Po  vyčerpání  programu  přesedající  poděkoval  zastupitelům a  přítomné  veřejnosti  za  účast  na
dnešním ustavujícím zasedání a zaměstnancům městského úřadu za jeho přípravu. 
Dále  všechny přítomné pozval  na akce,  které proběhnou v  nejbližších dnech -  kino v  DK (ČT
20.10.), den seniorů (SO 22.10.), dýňobraní (NE 23.10.). 
Veřejné projednání k přípravě dalšího ročníku hudebního festival diskutované na minulém zasedání
zastupitelstva města se uskuteční dne 30. 11. od 17:00 hodin. 
Poté 1. zasedání v tomto volebním období ukončil (čas 19:03).

Předkladatel: Starosta Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Mgr. Jan Papajanovský
starosta

Zapisovatelé:



Marie Králová
referentka odboru vedení úřadu

Ověřovatelé:

Šťastná Marie, MUDr.
Zastupitelka

Eva Kodymová
Zastupitelka


