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Zastupitelstvo města Česká Kamenice
Z Á P I S

z 3. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice,
které se konalo dne 14.12.2022

od 17:00 hodin v zasedací místnosti v čp.272

Přítomni: MUDr. Marie Šťastná
Mgr. Ludmila Sekanová
Ing. Ladis lav Sedláček
Jaroslav Petř ík
Mgr. Jan Papajanovský
Vlast imi l  Miřejovský
Ing. Vojtěch Marek
Hana Kracmanová
PharmDr. Mart in Konečný
Eva Kodymová
Michal Kel lner
Bc. Tomáš Horyna
Roman Horký
Mgr. Dana Dvořáková
Bc. Petra Dolečková
Pavel Časar
Mgr. Michaela Čapková
Ing. Vítězslav Vlček, MSc., tajemník MěÚ
Ing. Aleš Daniel

Omluveni: Helena Vorbová
Mart in Šanda
Ondřej Richter

Nepřítomni: <dle prezenční l ist iny>

Hosté: 12 občanů

Předsedaj íc í : Mgr. Jan Papajanovský

Ověřovatelé: Bc. Tomáš Horyna
Bc. Petra Dolečková

Návrhová komise: Hana Kracmanová
PharmDr. Mart in Konečný
Pavel Časar
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Číslo
bodu

Bod
Komentář

1. Zahájení 3. zasedání ZM

Třetí zasedání zastupitelstva města zahájil a jeho další průběh řídil starosta města Mgr. Jan
Papajanovský. 
V úvodní části konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a zveřejněno, dle prezenční listiny se na
zasedání dostavila nadpoloviční většina zastupitelů, tzn., že zasedání je usnášeníschopné. Omluvil
nepřítomnost pana Martina Šandy, paní Heleny Vorbové a pana Ondřeje Richtera z důvodu
chřipkové epidemie.
Z jednání jsou pořizovány audio a video záznamy, které budou následně zveřejněny na webových
stránkách města k možnému nahlédnutí.

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

2. 58/3/ZM/2022 Schválení návrhu programu 3. zasedání ZM

I. Zastupitelstvo města schválilo
program 3. zasedání Zastupitelstva města Česká Kamenice konaného 14. 12. 2022.

Předložený návrh programu byl oproti zaslanému návrhu dodatečně doplněn o bod č. 24 - zápis z
jednání finančního výboru - a v takto upravené verzi byl schválen všemi přítomnými členy
zastupitelstva města bez připomínek.

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

Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

3. 59/3/ZM/2022 Složení návrhové a volební komise

I. Zastupitelstvo města schválilo
návrhovou komisi ve složení Hana Kracmanová, Pavel Časar a PharmDr. Martin Konečný.

Do návrhové komise byli navrženi a zastupitelstvem města bez výhrad schváleni paní Hana
Kracmanová, pan Pavel Časar a PharmDr. Martin Konečný.

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

Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

4. 60/3/ZM/2022 Určení ověřovatelů a zapisovatelky zápisu

I. Zastupitelstvo města určilo
ověřovatele zápisu Bc. Petru Dolečkovou a Bc. Tomáše Horynu a zapisovatelku Marii Královou.
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Za ověřovatele zápisu byli navrženi a zastupitelstvem města určeni Bc. Tomáš Horyna a Bc. Petra
Dolečková. Zapisovatelkou byla určena paní Marie Králová.

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

Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

5. Připomínky k zápisu z 2. zasedání ZM

Zápis z 2. zasedání byl řádně vyhotoven a ověřen, zveřejněn na webových stránkách města a
připraven na městském úřadu k možnému nahlédnutí. 
Proti zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky a tím je považován za uzavřený.

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

6. Kontrola plnění úkolů z 2. zasedání ZM

Tajemník MěstÚ Ing. Vlček podal zprávu o kontrole plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva
města konaného dne 9. 11. 2022.
Z jednání vyplynul pouze požadavek Bc. Dolečkové o předložení statistiky návštěvnosti města
v turistické sezóně 2022 v porovnání s minulým obdobím. Uvedený materiál byl organizační složkou
KaCR zpracován a je jedním z bodů dnešního jednání. 
ZM zprávu vzalo na vědomí bez připomínek.
 

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

7. 61/3/ZM/2022 Prodej pozemku - záměr (M. N.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
o zveřejnění záměru prodat pozemek parcelní číslo 368/4, zahrada o výměře 573 m2 v
katastrálním území Horní Kamenice za cenu 200 Kč/m2.

Zastupitelstvu města byl předložen návrh na zveřejnění záměru prodat pozemek p. č. 368/4
zahrada o výměře 573 m2 v katastrálním území Horní Kamenice za cenu 200 Kč/m2.
Návrh vzešel z podnětu pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ který
požádal o odkoupení pozemku za účelem rozšíření zahrady k RD. 
Stavební úřad k prodeji pozemku nemá námitky.
K návrhu nebyly vzneseny žádné výhrady, ZM rozhodlo záměr o prodeji pozemku zveřejnit na
úřední desce.
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Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Lucie Honzíková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

8. 62/3/ZM/2022 Směna pozemků – záměr (H. M. x město)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
o zveřejnění záměru města směnit část pozemku parcelní číslo 1840 zahrada (dle GP č. 388-
215/2022 se jedná o „díl a“ o výměře 65 m2) ve vlastnictví fyzické osoby za ideální polovinu
pozemku parcelní číslo 780/5 travní porost ve vlastnictví města Česká Kamenice, vše v
katastrálním území Líska.

Zastupitelstvu města byl předložen návrh na zveřejnění záměru směnit část pozemku p. č. 1840 v
k. ú. Líska (dle GP č. 388-215/2022 se jedná o „díl a“ o výměře 65 m2) ve vlastnictví paní ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za ideální polovinu pozemku p. č. 780/5 v k. ú. Líska ve
vlastnictví města (celková výměra pozemku 143 m2).
Jedná se o majetkoprávní vypořádání pozemku pod komunikací.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM rozhodlo záměr směny pozemků zveřejnit na úřední
desce.  

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Křížová Jitka
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

9. 63/3/ZM/2022 Dodatek č. 2. ke kupní smlouvě č. 2/2019/RD (V. M.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
uzavřít dodatek č. 2 ke kupní smlouvě 2/2019/RD mezi městem Česká Kamenice a░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ který prodlužuje lhůtu pro
výstavbu rodinného domu s termínem plnění do 31. 12. 2023. 

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ který v roce 2019 uzavřel s městem
kupní smlouvu za účelem výstavby RD, požádal o prodloužení stanoveného termínu pro řádné
dokončení výstavby rodinného domu o další dva roky, tj. do 31. 12. 2024. 
Novostavba rodinného domu je stavebně dokončena, dosud však není zkolaudována s ohledem na
dosud chybějící kolaudaci vodovodu.
Návrhem rady města je žádosti vyhovět, resp. v dané fázi rozhodnout o zveřejnění záměru města
uzavřít ke kupní smlouvě dodatek č. 2, který prodlužuje lhůtu pro výstavbu RD o požadované dva
roky.
Paní Kracmanová navrhla prodloužit stanovenou lhůtu pouze o jeden rok. Bc. Dolečková pak
doporučila schválit vlastní dodatek bez zveřejňování záměru, pakliže její názor o zbytečnosti tohoto
aktu v daném případě je správný. 
Potřebu zveřejnění dodatku k již uzavřené kupní smlouvě zpochybnil rovněž Mgr. Papajanovský a
navrhl hlasovat o protinávrhu v intencích návrhu p. Kracmanové a Bc. Dolečkové. 
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Dle výsledku hlasování ZM rozhodlo uzavřít dodatek č. 2 ke kupní smlouvě s termínem plnění do
31. 12. 2023 (příchod Mgr. Dvořákové, čas 17:15).

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Lucie Honzíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

10. 64/3/ZM/2022 Revokace (zrušení) usnesení - obytná lokalita SKALKA (P. S.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
revokovat (zrušit) usnesení č. 733/25/ZM/2022 ve věci prodej pozemku parcelní číslo 1767/1
v katastrálním území Česká Kamenice - obytná lokalita SKALKA, do výlučného vlastnictví
pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za konečnou kupní cenu ve výši
966.000 Kč.

Zastupitelstvu města byl předložen návrh na zrušení usnesení č. 733/25/ZM/2022, kterým bylo
rozhodnuto o prodeji pozemku p. č. 1767/1 v obytné lokalitě SKALKA panu ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░  
Důvodem revokace je odstoupení kupujícího od záměru výstavby RD s ohledem na řešení bydlení
jiným způsobem - koupě RD v Jetřichovicích.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM rozhodlo výše uvedené usnesení revokovat.

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Lucie Honzíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

11. 65/3/ZM/2022 Prodej pozemku - obytná lokalita SKALKA (D. T.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
prodat pozemek parcelní číslo 1666/34 o výměře 702 m2 v katastrálním území Česká
Kamenice - obytná lokalita SKALKA, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ za konečnou kupní cenu ve výši 702.000 Kč. 

Zastupitelstvu města byl předložen návrh prodat pozemek p. č. 1666/34 v obytné zóně Skalka
paní░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ která jej vydražila v elektronické aukci za
cenu ve výši 702.000 Kč. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM rozhodlo pozemek ░░░░ ░░░░ ░░░░ prodat.

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Lucie Honzíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

12. 66/3/ZM/2022 Prodej pozemku (M. K.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
prodat část pozemku parcelní číslo 396/1 ostatní plocha/manipulační plocha v katastrálním
území Horní Kamenice, dle geometrického plánu č. 477-254/2022 se jedná o nově vznikající
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pozemek parcelní číslo 396/5 o výměře 128 m2, do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za konečnou kupní cenu ve výši 25.600 Kč.

Zastupitelstvu města byl předložen návrh prodat část pozemku p. č. 396/1 v k. ú. Horní Kamenice
paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za účelem rozšíření zahrady, za konečnou
kupní cenu ve výši 25.600 Kč. Dle přiloženého GP se jedná o nově vznikající pozemek p. č. 396/5 o
výměře 128 m2.
Záměr část pozemku prodat byl schválen na 24. schůzi rady města dne 7. 11. 2022 a zveřejněn na
úřední desce po dobu zákonné lhůty.
K návrhu nebyly vzneseny námitky, ZM rozhodlo část požadovaného pozemku ░░░░ ░░ prodat. 

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Lucie Honzíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

13. 67/3/ZM/2022 Prodej pozemku (A. V., L. C.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
prodat pozemek parcelní číslo 716/49 trvalý travní porost o výměře 452 m2 a část pozemku
parcelní číslo 716/48 ostatní plocha/jiná plocha v katastrálním území Dolní Kamenice, dle
geometrického plánu č. 699-175/2022 se jedná o nově vznikající pozemek parcelní číslo
716/56 o výměře 46 m2, do spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░  a paní ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za konečnou kupní cenu ve výši
99.600 Kč.

Zastupitelstvu města byl předložen návrh prodat pozemek p. č. 716/49 o výměře 452 m2 a část
pozemku p. č. 716/48  v k. ú. Dolní Kamenice (dle GP nově vznikající pozemek p. č. 716/56 o
výměře 46 m2) do spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░ a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ za účelem rozšíření pozemku k výstavbě RD, za konečnou kupní cenu ve výši 99.600
Kč. 
Záměr o prodeji částí pozemků byl schválen na 2. zasedání ZM dne 9. 11. 2022 a zveřejněn na
úřední desce po dobu zákonné lhůty. Přes požadované pozemky vede přístupová cesta k RD ░░░░
░ v případě schválení prodeje bude na základě rozhodnutí rady města zřízena služebnost cesty a
stezky k pozemkům v celém rozsahu.
Ing. Daniel vyjádřil nesouhlas s navrženým nestandardním řešením, které dle jeho názoru
překračuje hranici míry vstřícnosti města vůči žadatelům.   
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky, ZM rozhodlo požadované pozemky žadatelům prodat -
Ing. Daniel hlasoval proti návrhu.

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Lucie Honzíková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 17 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

14. 68/3/ZM/2022 Prodej pozemku (H. S.)
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I. Zastupitelstvo města rozhodlo
prodat pozemek parcelní číslo č. 50/2 ost. plocha/nepl. půda o výměře 191 m2 v katastrálním
území Horní Kamenice do výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ za konečnou kupní cenu ve výši 9.550 Kč.

Zastupitelstvu města byl předložen návrh prodat pozemek p. č. 50/2  o výměře 191 m2 v k. ú.
Horní Kamenice paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za účelem rozšíření
zahrady, za kupní cenu ve výši 9.550 Kč.
Jedná se o pozemek vklíněný, dle pravidel pro prodej pozemků v majetku města činí sazba 50
Kč/m2.
Záměr pozemek prodat byl schválen na 2. zasedání ZM dne 9. 11. 2022 a zveřejněn na úřední
desce po dobu zákonné lhůty.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM rozhodlo požadovaný pozemek ░░░░ ░░░ prodat.

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Křížová Jitka
Typ dokumentu: Usnesení

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

15. 69/3/ZM/2022 Prodej pozemku (JDH Kamenice s. r. o.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
prodat část pozemku parcelní číslo 708/2 ostatní plocha/manipulační plocha v katastrálním
území Dolní Kamenice, dle GP č. 682-145/2021 se jedná o nově vzniklý pozemek parcelní
číslo 708/2 o výměře 336 m2, do výlučného vlastnictví JDH Kamenice s.r.o., ░░░░ ░░░░ se
sídlem Revoluční 762/13, Staré Město, 110 00 Praha, za konečnou kupní cenu ve výši 67.200
Kč.

Zastupitelstvu města byl předložen návrh prodat část pozemku p. č. 708/2 v k. ú. Dolní Kamenice
společnosti JDH Kamenice, s.r.o., Praha – Staré Město, za konečnou kupní cenu ve výši 67.200 Kč.
Dle přiloženého GP se jedná o nově vzniklý pozemek p. č. 708/2 o výměře 336 m2. 
Záměr pozemek prodat byl schválen na 25. zasedání ZM dne 9. 11. 2022 a zveřejněn na úřední
desce po dobu zákonné lhůty.
Druhá část pozemku, o níž požádala ░░░░ ░░░ bude řešena po získání potřebných podkladů pro
budoucí vzájemnou směnu pozemků. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM rozhodlo nově vzniklý pozemek žádající společnosti
prodat. 

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Lucie Honzíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

16. 70/3/ZM/2022 Dohoda o zrušení předkupního práva a výhrady zpětné koupě (D. Ž.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
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o zrušení předkupního práva a výhrady zpětné koupě sjednané na základě kupní smlouvy č.
7/2019/RD uzavřené dne 10. 1. 2020 s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░ .

Zastupitelstvu města byl předložen návrh na zrušení předkupního práva a výhrady zpětné koupě
sjednané na základě kupní smlouvy č. 7/2019/RD uzavřené dne 10. 1. 2020 s paní░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za účelem výstavby RD.
Paní ░░░░ ░ splnila podmínky kupní smlouvy - řádně dokončila stavbu RD a přehlásila si do
novostavby trvalý pobyt.
Mgr. Jan Papajanovský doporučil prověřit, zda je nutné zastupitelstvem města schvalovat zrušení
předkupního práva, které je řešeno kupní smlouvu. 
K návrhu nebyly vzneseny další připomínky či námitky, ZM rozhodlo předkupní právo a výhradu
zpětné koupě v rámci výše zmíněné kupní smlouvy zrušit.

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Křížová Jitka
Typ dokumentu: Usnesení

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

17. Diskuse občanů

V diskusi občanů vystoupili:

- ░░░░ ░ – dotaz, zda v příštím roce bude pokračovat finanční podpora města na činnost spolku
TJ Lužan Líska a skupiny Babinec a zda finanční prostředky vyčleněné na opravu schodů na hřišti,
které nebyly z důvodu nepříznivého počasí vyčerpány, lze převést na příští rok.
Mgr. Papajanovský -  finanční prostředky na rozvoj místní části Líska jsou v návrhu rozpočtu 2023
vyčleněny, převod nevyčerpaných prostředků do dalšího roku je možný.
 
- ░░░░ ░ -  dotaz, proč byly pokáceny stromy na obou náměstích a nahrazeny jinými.
Mgr. Papajanovský – na náměstí 28. října byly stromy odstraněny z důvodu špatného zdravotního
stavu,  na nám. Míru z důvodu estetického a v obou případech byly nahrazeny vhodnějším
dřevinami většího vzrůstu, které poskytnou větší zastínění v letních měsících.
 
- ░░░░ ░ – připomínka k nedostatečnému počtu stánků se svařeným vínem v rámci konání akce
rozsvícení stromečku – příliš velké fronty.
Mgr. Papajanovský  – návštěvnost akce v letošním roce byla vysoká zřejmě k příznivému počasí,
připomínka bude brána v potaz při zajišťování akce v příštím roce.
 

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

18. 71/3/ZM/2022 Majetkoprávní vypořádání (ŘSD ČR)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo



09.01.23 10:12 Zápis [3/ZM/14.12.2022]

vera:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 9/21

o bezúplatném nabytí - přijetí daru  - nově vzniklého pozemku parcelní číslo 2730 ost.
plocha/ost. komunikace o výměře 27 m2, nově vzniklého pozemku parcelní číslo 2731 ost.
plocha/zeleň o výměře  72 m2, nově vzniklého pozemku parcelní číslo 2520/28 ost.
plocha/ost. komunikace o výměře 113 m2, nově vzniklého pozemku parcelní číslo 2520/23
ost. plocha/jiná plocha o výměře 469 m2, dle geometrického plánu číslo 1304-48/2020, z
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Praha, Na Pankráci 546/56, IČO: 65993390,
do majetku města Česká Kamenice.

II. Zastupitelstvo města schválilo
znění a uzavření darovací smlouvy č. 2/2022/Ra-35120 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se
sídlem Praha, Na Pankráci 546/56, IČO: 65993390 - příloha č. 1.

Zastupitelstvu města byl předložen návrh majetkového vypořádání stavby kruhového objezdu u
prodejny LIDL s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR formou uzavření přiložené darovací smlouvy – viz
příloha.
Dle této smlouvy město získá do svého majetku nově vzniklé pozemky o celkové výměře 681 m2,
přičemž se zavazuje je po dobu 10 let užívat výhradně ve veřejném zájmu, tzn., že je nebude
využívat ke komerčním účelům či jej pronajímat. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM bezplatné nabytí pozemků a uzavření darovací
smlouvy schválilo.

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Křížová Jitka
Typ dokumentu: Usnesení

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

19. 72/3/ZM/2022 Souhlas města se zřízením zástavního práva k předmětu zajištění (M. B.)

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
vydat souhlas města se zřízením zástavního práva k předmětu zajištění, tj. pozemek parcelní
číslo 159/1 trvalý travní porost v katastrálním území Kamenická Nová Víska,  zástavním
právem a zákazem zcizení a zatížení ve prospěch Komerční banky, IČO 45317054, se sídlem
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, P.O.BOX 839, Česká republika, za účelem zajištění pohledávky
ze smlouvy o hypotečním úvěru vůči paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ uzavřela s městem kupní smlouvu
spojenou s dohodou o předkupním právu a dohodou o výhradě zpětné koupě na pozemek p. č.
159/1 v k. ú. Kamenická Nová Víska za účelem výstavby RD. 
V souvislosti s financování stavby formou bankovního úvěru a v souladu s uzavřenou kupní
smlouvou požádala o souhlas města se zřízením zástavního práva k předmětnému pozemku.
Návrhem rady města je žadatelce vyhovět.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM rozhodlo o kladném vyřízení žádosti. 

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Lucie Honzíková

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

20. 73/3/ZM/2022 Dražba pozemku k. ú. Kerhartice

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informaci o konání dražby pozemku parcelní číslo 749/1 travní porost o výměře 7 914 m2 v
katastrálním území Kerhartice.

Město obdrželo informaci společnosti Centrum aukcí.cz, s. r. o., o prodeji pozemku p. č.
749/1 travní porost o výměře 7 914 m2 v k. ú. Kerhartice formou elektrické držby, která proběhne
dne 20. 12. 2022. Pozemek se nachází u křižovatky na Nový Oldřichov a Kerhartice - Veselé a
navazuje na lesní pozemek v majetku města.  
Rada města vyhodnotila pozemek pro město jako nepotřebný a navrhla ZM vzít informaci pouze na
vědomí.
Dle dodatečné informace předsedy místního osadního výboru p. Miřejovského se jedná o pozemek
situovaný u odbočky na skládku Volfartice, který si v případě jakéhokoliv využití vyžádá nejprve
celkovou úpravu od náletových dřevin. 
ZM podanou informaci vzalo na vědomí bez připomínek. 

Předkladatel: Jiří Šulc
Zpracovatel: Křížová Jitka
Typ dokumentu: Usnesení

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

21. 74/3/ZM/2022 Žádost o dotaci z rozpočtu města - individuální 2023 - Cyklistický klub
1967 Česká Kamenice, z. s.

I. Zastupitelstvo města schválilo
poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice ve výši 90.000 Kč na jednorázovou akci
Peklo severu ROAD 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města 2023. Příjemce dotace: Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z. s., Zámecká 87, 407
21 Česká Kamenice, IČO: 01308386.

II. Zastupitelstvo města schválilo
poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice ve výši 70.000 Kč na jednorázovou akci
Peklo severu 2023 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
2023. Příjemce dotace: Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z. s., Zámecká 87, 407 21
Česká Kamenice, IČO: 01308386.

Zastupitelstvu města byl předložen návrh na poskytnutí dvou individuálních dotací z rozpočtu města
2023 pro Cyklistický klub 1967 Česká Kamenice, z. s., a to ve výši 70 tis. Kč na tradiční
seriál cyklistických závodů Peklo severu 2023 a ve výši 90 tis. Kč na nově pořádanou akci Peklo
severu ROAD 2023. Jedná se o dotace mimo běžný dotační systém, které jsou součástí návrhu
rozpočtu na rok 2023.
Ing. Marek a p. Horký nahlásili střet zájmu s projednávaným bodem z titulu svého členství v CK a
na vyzvání předsedajícího podali bližší informace k nové akci Peklo severu ROAD 2023. Jedná se o
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jeden z největších závodů silniční cyklistiky v rámci Českého poháru, který se na žádost Českého
cyklistického svazu uskuteční v České Kamenici dne 23. 4. 2023 za účasti cca 180 profesionálních
závodníků. Součástí akce bude i závod amatérů na stejné trati v kratším provedení s
přepokládaným počtem cca 100 – 150 závodníků a kulturní program pod organizačním zajištěním
organizační složky KaCR. 
Paní Kracmanová poblahopřála zástupcům CK za získání pořadatelství tohoto prestižního
cyklistického závodu, který by se do budoucna mohl stát další cyklistickou tradicí.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM poskytnutí dotací v navržené výši a uzavření VPS s
příjemcem dotací schválila - p. Horký se hlasování zdržel.
 

Předkladatel: Mgr. Jan Papajanovský
Zpracovatel: Kateřina Pospíšilová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

22. 75/3/ZM/2022 Poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice 2023

I. Zastupitelstvo města schválilo
poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice na podporu činnosti Fotbalového klubu,
z. s. Česká Kamenice, Tyršova 230, 407 21 Česká Kamenice, IČO: 48261122, v roce 2023 na
úhradu elektrické energie, vodného a stočného v roce 2023 ve výši 387.996 Kč a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Česká Kamenice.

Zastupitelstvu byl předložen návrh na poskytnutí dotace z rozpočtu města 2023 Fotbalovému
klubu, z. s. Česká Kamenice, na úhradu elektrické energie, vodného a stočného v areálu
fotbalového hřiště v roce 2023 ve výši 387.996 Kč.
Fakta: 
Snahou města v průběhu celého roku bylo realizovat opatření v objektech města zaměřená na
snížení spotřeby energií. Rizikovým místem se stal areál fotbalového hřiště pronajatý FK, kde
vznikly určité spory ve věci plýtvání s el. energií.
Náklady za zde spotřebovanou el. energii a vodu dosud  hradilo město, aniž by mělo přímý vliv na
dění v tomto areálu a FK hradil pouze symbolické nájemné, na které mu byla poskytována dotace z
rozpočtu města.
V rámci motivace, která by vedla FK  k úspornému hospodaření s energiemi, rada města přijala
opatření, kdy na základě dodatku k uzavřené nájemní smlouvě budou náklady za spotřebu
hrazeny přímo FK formou pravidelných měsíčních záloh. Na tyto zálohy město poskytne FK dotaci,
ale pouze ve výši 80 % letošní spotřeby. Pokud FK uspoří více jak 80 % letošní spotřeby, ušetřené
finanční prostředky použije na svou činnost, pokud spotřebuje stejně jako v letošním roce, uhradí
zbývající náklady ze svého rozpočtu. 
Navržená výše dotace byla stanovena na základě reálných propočtů  - průměrných spotřeb za
poslední čtyři roky.
Bc. Dolečková označila přijaté opatření za ideální způsob motivace a požádala na konci roku o
předložení vyúčtování poskytnuté dotace.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky či další požadavky, ZM poskytnutí dotace v navržené výši
schválilo.
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Předkladatel: Mgr. Jan Papajanovský
Zpracovatel: Kateřina Pospíšilová
Typ dokumentu: Usnesení

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

23. 76/3/ZM/2022 Veřejnoprávní smlouva (Kunratice)

I. Zastupitelstvo města schválilo
veřejnoprávní smlouvu s obcí Kunratice ve věci výkonu přenesené působnosti na úseku rušení
trvalého pobytu - příloha č. 2.

Na základě žádosti obce Kunratice a doporučení rady města byl zastupitelstvu města předložen
návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Kunratice na výkon přenesené působnosti na
úseku rušení trvalého pobytu – viz příloha.
Dle této smlouvy budou orgány města Česká Kamenice místně příslušnými správními orgány v
řízeních o zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro správní obvod obce Kunratice. Za tento úkon
náleží městu Česká Kamenice poplatek ve výši 1.000 Kč za každé zahájené správní řízení.
Schválená smlouva oběma smluvními stranami bude zaslána na Krajský úřad, který vydá
rozhodnutí – souhlas s jejím uzavřením
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM uzavření VPS ve znění přeloženého návrhu schválilo.

Předkladatel: Bc. Lenka Švehlíková
Zpracovatel: Bc. Lenka Švehlíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

24. 77/3/ZM/2022 Zápis z jednání finančního výboru

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zápis z jednání finančního výboru konaného dne 12. 12. 2022.

II. Zastupitelstvo města schválilo
plán práce finančního výboru na rok 2023.

Předseda finančního výboru p. Kellner podal zprávu o prvním jednání finančního výboru konaném
dne 12. 12.  2022.
Z jednání vyplynula pro zastupitelstvo města dvě doporučení  - schválit rozpočet města na rok
2023, který je součástí programu dnešního zasedání a plán práce FV na další období - viz příloha.
K předloženému plánu práce FV nebyly vzneseny žádné výhrady či náměty na jeho doplnění, ZM jej
schválilo a pořízený zápis z jednání vzalo na vědomí. 

Předkladatel: Ing. Jitka Volfová
Zpracovatel: Ing. Jitka Volfová
Typ dokumentu: Usnesení

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

25.1. 78/3/ZM/2022 Rozšíření finančního výboru

I. Zastupitelstvo města rozhodlo
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rozšířit počet členů finančního výboru na pět.

V souvislosti s větším zájmen oslovených pracovat ve finančním výboru byl zastupitelstvu města
předložen k rozhodnutí návrh rozšířit stávající tříčlenný finanční výbor na pětičlenný.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM rozhodlo rozšířit finanční výbor na pět členů – Bc.
Horyna a Ing. Daniel pro nepřítomnost nehlasovali.

Předkladatel: Bc. Lenka Švehlíková
Zpracovatel: Bc. Lenka Švehlíková
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 16 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 2
Usnesení bylo: Přijato

25.2. 79/3/ZM/2022 Rozšíření finančního výboru

I. Zastupitelstvo města zvolilo
Jana Baštu, bytem Česká Kamenice, Nerudova 292 a Jiřího Trylče, bytem Česká Kamenice,
Zámecká 858, členy finančního výboru.

V návaznosti na předchozí projednaný bod předsedající navrhl zvolit dalšími členy finančního
výboru pana Jana Baštu a pana Jiřího Trylče. Oba nominovaní se profesně věnují financím, se svým
případným zvolením souhlasí.
V souladu s jednacím řádem proběhla volba tajným hlasováním a po vyhodnocení odevzdaných
lístků návrhová a volební komise oznámila výsledek hlasování – počtem 18 hlasů se oba výše
jmenovaní kandidáti stali členy finančního výboru.

Předkladatel: Bc. Lenka Švehlíková
Zpracovatel: Bc. Lenka Švehlíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

26.1. 80/3/ZM/2022 Osadní výbor Líska

I. Zastupitelstvo města zřídilo
v souladu s § 120 odst. 1) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, od
1. ledna 2023 pětičlenný Osadní výbor Líska.

Zákon o obcích vyhrazuje zastupitelstvu města možnost zřizovat výbory jako své pomocné orgány,
určovat jejich členy a volit jejich předsedy. 
Na základě žádosti občanů místní části Líska byl zastupitelstvu města předložen návrh na zřízení
pětičlenného Osadního výboru Líska.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM v souladu s výše citovaným zákonem zřídilo
pětičlenný Osadní výbor Líska.

Předkladatel: Bc. Lenka Švehlíková
Zpracovatel: Bc. Lenka Švehlíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

26.2. 81/3/ZM/2022 Osadní výbor Líska
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I. Zastupitelstvo města určilo
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2) písm. l) zákona č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, členy Osadního výboru Líska:
1. Jiřího Turka, bytem Česká Kamenice, Líska 43
2. Jana Hudce, bytem Česká Kamenice, Líska 69
3. Kamilu Hypšovou, bytem Česká Kamenice, Líska 142
4. Barboru Hypšovou, bytem Česká Kamenice, Líska 142
5. Karolínu Pudilovou, bytem Česká Kamenice, Líska 52

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

Na základě návrhu občanů místní části Líska předsedající navrhl, aby Osadní výbor Líska pracoval
ve složení Jiří Turek, Jan Hudec, Kamila Hypšová, Barbora Hypšová a Karolína Pudilová a jeho
předsedou byl zvolen pan Jiří Turek.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky. Následovala tajná volba a po jejím ukončení návrhová a
volební komise vyhodnotila odevzdané hlasovací lístky a předložila návrh usnesení – počtem 18
hlasů byli za členy Osadního výboru Líska určeni Jiří Turek, Jan Hudec, Kamila Hypšová, Barbora
Hypšová a Karolína Pudilová, předsedou osadního výboru byl zvolen pan Jiří Turek.

Předkladatel: Bc. Lenka Švehlíková
Zpracovatel: Bc. Lenka Švehlíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

27. 82/3/ZM/2022 Cena města

I. Zastupitelstvo města udělilo
Cenu města Česká Kamenice za rok 2022 Jitce Tůmové za dlouhodobou a obětavou práci ve
prospěch rozvoje Českokamenicka.

Pravidelným bodem zasedání zastupitelstva města na konci každého roku je udělení Ceny města
Česká Kamenice. 
Na základě zveřejněné výzvy k předkládání návrhů na toto ocenění za rok 2022 město obdrželo
pouze jeden návrh, a to od pana Geista, který opětovně navrhl udělit tuto cenu dlouholetému
bývalému starostovi města Ing. Miroslavu Weisovi za rozvoj města.
V souladu s upraveným statutem rada města doplnila návrh p. Geista o svůj návrh – ocenit
předsedkyni Spolku Pod Studencem paní Jitku Tůmovou za dlouholetou a obětavou práci ve
prospěch regionu Českokamenicka. 
Oběma návrhy se rada města zabývala a po určité diskusi navrhla ZM udělit toto ocenění paní Jitce
Tůmové. Většinovým a již několikrát prezentovaným názorem rady města je, že tato cena by
neměla být udělována občanům za politickou činnost, ale za významný počin či činnost
vykonávanou ve volném čase nad rámec svého povolání.
Paní Kracmanová vyzdvihla dlouhodobě známé a viditelné zásluhy p. Tůmové a návrh rady na
ocenění v jejím případě označila za zcela opodstatněný.
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Další návrhy na ocenění nebyly podány.  ZM udělilo Cenu města Česká Kamenice za rok 2022 paní
Jitce Tůmové, předání by mělo proběhnout v rámci konání městského plesu dne 1. 4. 2023.

Předkladatel: Bc. Lenka Švehlíková
Zpracovatel: Bc. Lenka Švehlíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

28. 83/3/ZM/2022 Změna územního plánu města Česká Kamenice č. 1

I. Zastupitelstvo města zamítlo
žádost░░░░ ░░░░ ░░ na změnu územního plánu týkající se požadavku na vymezení plochy
pro bydlení na části pozemku p. č. 828/3 v k. ú. Líska.

II. Zastupitelstvo města zamítlo
žádost ContactPoint Czech Republic, spol. s  r. o., na změnu územního plánu týkající
se požadavku na vymezení zastavitelné plochy pro bydlení na pozemku p. č. 114/4 v k. ú.
Dolní Kamenice.

III. Zastupitelstvo města zamítlo
žádost ░░░░ ░░░░ ░░░ na změnu územního plánu týkající se vymezení zastavitelné plochy
pro bydlení na pozemku p. č. 1025/1 v k. ú. Kerhartice.

IV. Zastupitelstvo města zamítlo
žádost ░░░░ ░░░░ ░ na změnu územního plánu týkající se vymezení zastavitelné plochy
pro bydlení na pozemku p. č. 1434/1 v k. ú. Líska.

Zastupitelstvo města v březnu letošního roku rozhodlo o pořízení první změny územního plánu
města, která dle rozhodnutí rady města byla zadána soukromému autorizovanému pořizovateli.
Předsedající seznámil přítomné se zákonným procesem tvorby tohoto dokumentu a na doporučení
jeho pořizovatele předložil zastupitelstvu města ke schválení návrh nevyhovět návrhům o změnu
územního plánu pěti fyzickým či právnickým osobám. Důvodem zamítavého stanoviska je vysoká
pravděpodobnost, že  tyto návrhy by nezískaly kladné vyjádření SCHKO.
Přítomný zástupce žadatele č. 1 vyslovil nesouhlas se zamítnutím žádostí svého bratra na základě
pouhého předjímání záporného stanoviska SCHKO, ačkoliv má k dispozici předběžný písemný
souhlas tohoto orgánu.
Mgr. Papajanovský poukázal na nekonzistentní rozhodování SCHKO v záležitostech stavebních
pozemků v dané lokalitě a vzniklou situaci navrhl řešit následovně: hlasovat o přijetí návrhu
usnesení  k žádostem č. 2 – 5 a rozhodnutí k žádosti č. 1 odložit na příští zasedání zastupitelstva
města, kdy bude známo vyjádření pořizovatele k předběžnému souhlasu SCHKO. Přítomného
zástupce žadatele č. 3 pak informoval o tom, že záporná usnesení k žádostem přijatá na dnešním
zasedání je možné změnit na kladná, pakliže žadatelé na vlastní úsilí a náklady doloží své návrhy
oficiálními kladnými souhlasy SCHKO.
K návrhu nebyly vzneseny žádné další připomínky či námitky, ZM rozhodlo žádostem č. 2 – 5
nevyhovět.        
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Předkladatel: Mgr. Jan Papajanovský
Zpracovatel: Mgr. Barbora Marešová
Typ dokumentu: Usnesení

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

29. 84/3/ZM/2022 Aktualizace Návrhu ukazatelů pro hodnocení finanční stability města a
pro navrhování rozpočtu na další období

I. Zastupitelstvo města schválilo
znění dokumentu Metodika pro výpočet ukazatelů pro hodnocení finanční stability města a
pro navrhování rozpočtu na další období, ve verzi 3, jako aktualizaci-náhradu dokumentu o
finančních ukazatelích pro hodnocení finanční stability města, které ZM schválilo v rámci
usnesení 743/25/ZM/2022 bod I. - příloha č. 3.

Zastupitelstvu města byl předložen ke schválení dokument Metodika pro výpočet ukazatelů pro
hodnocení finanční stability města a pro navrhování rozpočtu na další období - viz příloha.
Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 7. 9. 2022 přijalo usnesení č. 743/25/ZM/2022, kterým
schválilo návrh ukazatelů pro hodnocení finanční stability města a pro navrhování rozpočtu na další
období.
Při přípravě podkladů pro návrh rozpočtu bylo zjištěno, že některé ukazatelé není možné vypočítat,
neboť je k dispozici pouze jedna účetní sestava za poslední rok ze tří sestav potřebných. Proto
některé ukazatele v rámci výpočtů jsou nulové.
Z uvedeného důvodu byl zpracován návrh metodiky pro výpočet ukazatelů, který aktualizuje
původní dokument o ukazatelích – mění název dokumentu, opravuje tiskové chyby předchozí verze
a doplňuje text v úvodní části a k jednotlivým ukazatelům v případě indikátorů, které není možné
vypočítat. Ostatní znění se oproti původnímu dokumentu nemění.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM předložený dokument schválilo.

Předkladatel: Aleš Daniel
Zpracovatel: Ing. Jitka Volfová
Typ dokumentu: Usnesení

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

30. 85/3/ZM/2022 Informace o schváleném rozpočtovém opatření č. 7

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informaci o schváleném rozpočtovém opatření č. 7.

Zastupitelé města obdrželi v podkladovém materiálu pro jednání dnešního zasedání přehled
schváleného rozpočtového opatření č. 7 o celkovém objemu příjmů i výdajů ve výši – 659 tis. Kč a
nulovým financováním.
Jednotlivá rozpočtová opatření okomentovala vedoucí FO Ing. Jitka Volfová. 
ZM informaci o rozpočtovém opatření vzalo na vědomí bez připomínek.  
 

Předkladatel: Ing. Jitka Volfová
Zpracovatel: Ing. Jitka Volfová

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

31. 86/3/ZM/2022 Návrh rozpočtu na rok 2023

I. Zastupitelstvo města schválilo
rozpočet města na rok 2023 - příloha č. 4.

Na doporučení rady města a finančního výboru byl zastupitelstvu města předložen ke schválení
návrh rozpočtu města na rok 2023. S návrhem rozpočtu byli zastupitelé města seznámeni již na
pracovním semináři, který se uskutečnil týden před konáním tohoto zasedání.
Rozpočet je navrhován jako schodkový s celkovými výdaji ve výši 189.243 tis. Kč a celkovými
příjmy ve výši 180.005 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt financováním, tj. hospodářským
výsledkem z minulých let a poskytnutými úvěry. Největšími položkami na straně příjmů jsou
tradičně daňové příjmy a poskytnuté dotace, strana výdajů obsahuje běžné provozní náklady a
investiční výdaje.  Největšími plánovanými investicemi jsou zasíťování obytné zóny Skalka,
výstavba chodníku podél ulice Děčínské a dokončení rekonstrukce ulice Nerudovy.
V rámci diskuse zastupitelé města vznášely dotazy k jednotlivým výdajovým položkám, které
zodpovídal starosta města Mgr. Papajanovský. 
Několik dotazů vznesla např. paní Kracmanová, která s odkazem na záměr výstavby campu u
městského koupaliště doporučila zvážit námět na jeho umístění u huníkovského rybníka. 
Bc. Dolečková se zajímala zejména o úsporu nákladů za spotřebu energií v budovách ZŠ a
gymnázia v rámci realizovaných energetických opatření.
Mgr. Dvořáková pak poukázala na špatný technický stav bytového domu Lidická čp. 204 a požádala
o možnost urychlení jeho plánované rekonstrukce (zatékání, plíseň, špatná izolace, opadávání
omítek, atd.). Dle sdělení Mgr. Papajanovského přípravu projektové rekonstrukce domu nelze
urychlit, přislíbil však prověřit současný stav domu a v případě potřeby zajistit do doby
rekonstrukce dočasnou opravu.
K samotnému návrhu rozpočtu nebyly podány žádné pozměňovací návrhy, ZM rozpočet města na
rok 2023 o objemu předloženého návrhu schválilo.

Předkladatel: Ing. Jitka Volfová
Zpracovatel: Ing. Jitka Volfová
Typ dokumentu: Usnesení

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

32. 87/3/ZM/2022 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2025

I. Zastupitelstvo města schválilo
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 - 2025 - příloha č. 5.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, byl
zastupitelstvu města předložen ke schválení návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na
následující dva roky, tj, období let 2024 - 2025.
Přítomná vedoucí FO Ing. Volfová poukázala na problematické zpracování tohoto materiálu z
důvodu těžko odhadnutelného státního a celosvětového ekonomického vývoje a vývoje v oblasti
dotačních výzev a s tím spojených výdajů města. Jedná se o hrubý odhad příjmů a výdajů
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vycházející z rozpočtu města na rok 2023.  
K návrhu nebyly vzneseny žádné zásadní připomínky či námitky, ZM předložený návrh
střednědobého výhledu rozpočtu města na další dva roky schválilo - PharmDr. Konečný pro
nepřítomnost nehlasoval.

Předkladatel: Ing. Jitka Volfová
Zpracovatel: Ing. Jitka Volfová
Typ dokumentu: Usnesení

Hlasování
Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 1
Usnesení bylo: Přijato

33. 88/3/ZM/2022 Sociální balíček pro pomoc rodičům

I. Zastupitelstvo města schválilo
poskytování darů zákonným zástupcům dětí s trvalým pobytem v České Kamenici
navštěvujících mateřské školy a Centrum dětí a mládeže zřízených městem Česká Kamenice v
období únor až srpen 2023, a to takto:
ve výši 100 % úplaty za stravné a školné v mateřských školách,
ve výši 100 % úplaty za stravné a školné v družině v Centru dětí a mládeže,
s úhradou ve prospěch přímo konkrétnímu zařízení.

II. Zastupitelstvo města rozhodlo
pověřit starostu města schvalováním darů a podpisem darovacích smluv dle bodu I.

Zastupitelstvo města v červnu letošního roku schválilo sociální balíček na pomoc rodičů dětí s
trvalým pobytem v České Kamenice, které navštěvují MŠ a CDM, s platností na období 1. pololetí
školního roku 2022 – 2023. 
Balíček byl schvalován v době složité ekonomické situace, kdy ze strany státu nebyla finanční
pomoc dostatečná (inflace, vysoké náklady na energie).
Návrhem rady města je pokračovat v této sociální pomoci i ve druhém pololetí školního roku za
stejných podmínek a ve stejném rozsahu jako v 1. pololetí, tj. ve výši 100 % úplaty za stravné a
školné v MŠ a v družině v CDM. Současně rada města doporučila informovat rodiče o tom, že tento
sociální program města v kontextu na současnou úpravu státní sociální podpory již nebude v
novém školním roce 2023 – 2024 pokračovat (úprava doplatku na bydlení, zvýšení přídavků na
děti).
Mgr. Papajanovský navrhl sociálního balíček prodloužit do konce srpna s ohledem na provoz
mateřských škol v těchto měsících a v tomto smyslu navržené usnesení upravit. Finanční
prostředky na náklady sociálního balíčku jsou vyčleněny v rozpočtu města 2023.
K návrhu nebyly vzneseny žádné námitky, ZM poskytování darů v rámci sociálního balíčku pro
období únor – srpen 2023 schválilo a pověřilo starostu města schvalováním darů a podpisem
darovacích smluv.

Předkladatel: Ing. Jitka Volfová
Zpracovatel: Ing. Jitka Volfová
Typ dokumentu: Usnesení

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

34. 89/3/ZM/2022 Delegování starosty a místostarosty k účasti a hlasování
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I. Zastupitelstvo města delegovalo
v souladu s § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů starostu města Mgr. Jana Papajanovského a místostarostu města Ing. Vojtěcha
Marka k účasti a hlasování na valných hromadách a členských schůzích pro volební období
2022 - 2026 v následujících společnostech:
1. Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ: 490 99 469
2. Euroregion Labe, IČ: 442 25 946
3. MAS Český sever, z.s. IČ: 269 83 303
4. Sdružení místních samospráv České republiky, z. s. IČ: 751 30 165
5. DMO Lužické a Žitavské hory, z. s., IČ: 071 95 371
6. Svaz měst a obcí České republiky, IČ: 631 13 074
7. Severočeské sdružení obcí, IČ: 473 24 376
8. Hospodářská a sociální rada okresu Děčín, z. s., IČ: 269 98 998
9. Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, IČ: 659 92 466
10. Svazek obcí Českokamenicka, IČ: 709 76 899
11. Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z.s., (SEMMO) IČ: 081 77 562

Město Česká Kamenice je zastoupeno v jedenácti společnostech  a z tohoto titulu je oprávněno
vykonávat všechna členská práva na jejich valných hromadách a členských schůzích.
V souvislosti s novým volebním obdobím 2022 - 2026 je nezbytné v souladu se zákonem o obcích
delegovat stálého zástupce města, který by se těchto jednání zúčastňoval.
Návrhem rady města je, aby město na veškerých valných hromadách a členských schůzích
společností, jehož je účastníkem, zastupovali starosta a místostarosta.
Zastupitelé města neměli námitky k předloženému návrhu, na volné hromady a členské schůze
všech společností v průběhu volebního období 2022 – 2026 delegovali Mgr. Papajanovského a Ing.
Marka.

Předkladatel: Bc. Lenka Švehlíková
Zpracovatel: Bc. Lenka Švehlíková
Typ dokumentu: Usnesení

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

35. 90/3/ZM/2022 Informace o návštěvnosti hlavních turistických lokací v České Kamenici

I. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
informace o návštěvnosti turistických lokací a TIC v České Kamenici za rok 2022.

Zastupitelé města obdrželi v podkladovém materiálu přehled statistických údajů o návštěvnosti
hlavních turistických lokací ve městě zpracovaný organizační složkou KaCR na základě požadavku z
minulého zasedání ZM.
Uvedený materiál stručně okomentoval starosta města Mgr. Papajanovský.
Zastupitelé města informaci o návštěvnosti města a TIC vzali na vědomí s konstatováním, že rozvoj
cestovního ruchu ve městě je na dobré cestě, je však potřeba tuto oblast nadále rozvíjet, neboť
pro město a jeho občany představuje finanční možnou alternativu do budoucna.  
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Předkladatel: Ing. Anna Volfová
Zpracovatel: Ing. Anna Volfová
Typ dokumentu: Usnesení

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

36. Organizační záležitosti a různé

Tajemník MěU Ing. Vlček podal následující aktuální informace z radnice:
- ukončeno bylo výběrové řízení na fakturantku FO - od 1. 2. 2023 nastupuje na tuto pracovní
pozici p. Šantrůčková, která nahradí stávající fakturantku odcházející do důchodu
- vypsáno bylo výběrové řízení na investičního referenta ORIŽP za p. Beňovou, která koncem
01/2023 odchází do zahraničí, termín pro podávání přihlášek - do 19. 12. 2022 
- vyhlášeno bylo poptávkové řízení na knihovníka za p. Šramovou, která odchází do důchodu,
termín pro podávání přihlášek - do 20 . 12. 2022, do dnešního dne zaevidováno 17 zájemců o tuto
pracovní pozici. 

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

37. Diskuse

V závěrečné diskusi vystoupili:
p. Kracmanová – dotaz, zda budou odstraněny na chodníku na Huníkov sloupy s telefonním
vedením
- Mgr. Papajanovský – překládku tf. vedení zajišťuje CETIN, zájmem města je, aby byly sloupy
odstraněny co nejdříve s ohledem na komplikovanou zimní údržbu chodníku.
 

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

38. 91/3/ZM/2022 Projednání připomínek a námětů vznesených na 3. zasedání ZM

I. Zastupitelstvo města uložilo
radě města projednat připomínky a náměty vznesené na 3. zasedání zastupitelstva města dne
14. 12. 2022.

Předsedající vyzval návrhovou a volební komisi o přečtení posledního návrhu usnesení ukládající
radě města projednat připomínky a náměty vznesené na dnešním  zasedání.
Návrh usnesení byl schválen všemi 18 přítomnými zastupiteli města. 

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

Hlasování
Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato
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39. Závěr

Po vyčerpání programu přesedající poděkoval zastupitelům a přítomným občanům za účast na
zasedání a pozval je na kulturní program v rámci čtvrtého adventního víkendu - v
sobotu reprodukovaná hudba a rozlévaní svařeného vína, v neděli vánoční svařák se starostou,
betlémské světlo, soutěž v pečení vánoček. 
Poté popřál všem pěkné vánoční svátky a zasedání ukončil, čas 20:30.

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

Dolečková Petra, Bc.
Zastupitelka

Bc. Tomáš Horyna
radní

Mgr. Jan Papajanovský
starosta

Zapisovatelé:

Marie Králová
referentka odboru vedení úřadu


