
ÚVOD 
 
Zastupitelstvo města v současném složení bylo zvoleno v komunálních volbách, které proběhly ve 
dnech 10.10.2014 – 11.10.2014. Je složeno ze zástupců dvou politických stran a pěti volebních 
uskupení, která zastupují různé zájmové skupiny občanů bez ohledu na politické zařazení. Dle 
výsledků voleb je rozložení v zastupitelstvu následující: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 6 mandátů, 
HNUTÍ ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST 2 mandáty, ČSSD 2 mandáty, ostatní strany 
a uskupení mají zastoupení v zastupitelstvu města po jednom mandátu. I přes rozdílné zastoupení 
mandátů lze předpokládat, že přijatá rozhodnutí rady i zastupitelstva budou odpovídat potřebám 
většiny občanů města. 

 
PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠLUKNOV NA VOLEBNÍ OBDOBÍ 

2014 – 2018, 
 
je souhrnem reálných záměrů a cílů uvedených ve volebních programech všech volebních stran 
a hnutí kandidujících v komunálních volbách. Jsou to cíle, jejichž splnění, podle názoru zvolených 
zástupců, je třeba k dalšímu rozvoji města Šluknova a životního stylu jeho občanů. Jejich splnění 
bude ovlivněno mnoha vnějšími vlivy, rovněž ekonomickými možnostmi města. Je rovněž možné, že 
v průběhu období přestanou být některé uvedené potřeby aktuální a vyvstanou nové. Potom je 
v pravomoci zastupitelstva provést v tomto dokumentu příslušné změny a znovu jej uvést do reálné 
podoby. Hlavním cílem zastupitelstva je zlepšit podmínky pro život všech generací našeho města.  
 

1. 
Bezpečnost 

 
Bezpečnost občanů, jejich majetku i majetku města je stále ohrožena vzhledem k ekonomické 
situaci některých obyvatel města, nezaměstnaností a narůstající problematice související s 
užíváním omamných látek. Je třeba nadále efektivně koordinovat všechny bezpečnostní služby ve 
městě a pravidelně vyhodnocovat vzájemnou spolupráci. Pokračovat v dodržování a kontrole 
protipovodňových opatřeních v záplavových zónách. 

1. Pravidelné setkávání a vyhodnocení práce Pracovní skupiny prevence kriminality – zástupce 
PČR, MP, starostka, Bc. Eva Baboráková, Bc. Marcela Postlerová. 

2. Aktualizovat povodňový plán dle aktuální potřeby. 
3. Pravidelné kontroly záplavových oblastí, spolupráce s občany při protipovodňových 

opatřeních s cílem snížení případných škod. 
4. Podpora záměru výstavby Centra záchranných služeb ve Šluknově a tím vytvořit podmínky 

pro zachování jednotky HZS Ústeckého kraje v našem městě. 
5. Pokračovat v aktivní spolupráci MP a PČR v besedách zaměřených na prevenci rizikového 

chování a kriminality se žáky ZŠ. 
6. Dle vývoje bezpečnostní situace ve městě a možnostech získání finančních prostředků 

z dotačních titulů zvážit možnost umístění kamerových bodů ve vybraných lokalitách. 
7. Při schválení dotační žádosti pokračovat v projektu Asistent prevence kriminality. 
8. Při schválení dotační žádosti instalace bezdrátového rozhlasu ve městě. 
9. Při schválení dotace instalace kamerového systému – nebo posílení MP navýšením počtu 

strážníků. (vyplynulo z diskuze zastupitelů – je třeba se rozhodnout mezi těmito možnostmi). 
 

2. 
Péče o životní prostředí 

 
Občané Šluknova mají možnost zdarma využívat sběrný dvůr k ukládání různého odpadu. I přes 
tuto bezplatnou službu se stále potýkáme s problémem zakládání černých skládek, které hyzdí 
životní prostředí a jejich likvidace stojí město značné finanční prostředky. Stálé a opakující se 
problémy s ukládáním zejména velkoobjemového odpadu jsou v lokalitě sídliště. Stejné problémy 
jsou i s ukládáním tříděného odpadu na sídlišti do kontejnerů, které mnozí obyvatelé využívají 
k ukládání komunálního a dalšího odpadu. Za problémy v této lokalitě lze považovat složení 
obyvatelstva a jejich vysoká migrace. V minulém roce došlo k zastavení skládkování odpadu na 
skládce v Rožanech, což je velmi pozitivně vnímáno občany Rožan a Královky, kteří shodně 



poukazují na zlepšení životního prostředí vlivem snížení nákladní dopravy a ukládání odpadu. 
V roce 2014 byla dokončena výstavba kompostárny, provoz bude zahájen na jaře roku 2015. 
Zřízení kompostárny umožní splnit zákonnou povinnost města zajistit  likvidaci biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu a občané budou mít možnost třídit biologický odpad a bude 
zajištěn svoz nádob. Lze předpokládat, že tříděním biologického odpadu dojde ke snížení objemu 
komunálního odpadu a celkově pozitivnímu vlivu na životní prostředí v našem městě. Ke zlepšení 
životního prostředí přispěla i systematická péče o městskou zeleň, revitalizace městské zeleně a její 
výsadba. Byl rovněž zřízen Ekologický fond města s cílem investovat do obnovy zeleně. 

1. Ke zlepšení životního prostředí a prevenci vzniku černých skládek i nadále podporovat 
bezúplatné odkládání odpadu do sběrného dvora v areálu technických služeb.  

2. Monitorovat a odstraňovat černé skládky na území města a ve spolupráci s MP 
a s přestupkovou komisí řešit nepořádek na soukromých pozemcích narušující vzhled 
města. 

3. Zahájit provoz kompostárny a následně zhodnotit efektivitu třídění odpadu vzhledem 
k množství komunálního odpadu. 

4. Informovat občany města o nové službě (provozu kompostárny), jejích podmínkách 
a povinnostech. 

5. Dokončit realizaci projektu Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch Křížový vrch a maximální 
využití dotačních možností na další péči o veřejnou zeleň. 

6. Podporovat systematickou péči o veřejnou zeleň a obnovu její výsadby. 
7. Nadále tvořit Ekologický fond města s cílem investovat do obnovy zeleně. 
8. Revitalizace vodní nádrže pod zámkem po vyřešení majetkových vztahů s ČRS. 

 
3. 

Komunikace s veřejností (Participace veřejnosti na dění ve městě) 
 

1. Vyšší zapojení členů zastupitelstva ve městě a mezi občany, prezentace jejich osob i práce 
tak, aby byli pro občany adresní. 

2. Pokračovat v tradici veřejných setkání občanů se starostkou, kde mají občané možnost 
komunikovat se starostkou i s vedoucími odborů o dění ve městě. 

3. Zachovat otevřenost městského úřadu pro občany. Dostupnost v jedné lokalitě je odvislá od 
rekonstrukce radnice. Realizovat rekonstrukci radnice s cílem „přívětivé“ radnice pro občany. 

4. Efektivní využití Šluknovských novin a webových stránek města k předávání informací 
občanům.  

5. Veřejné projednávání všech zásadních rozhodnutí a plánů, týkajících se rozvoje města. 
 

4. 
Budovy v majetku města 

 
V předešlém volebním období bylo provedeno technické posouzení stavu, ekonomického 
zhodnocení a efektivnosti vynakládaných finančních prostředků na opravy, údržbu, investice a 
využitelnosti pro město v bytových domech v majetku města. Byl předložen návrh na prodej 
bytových domů, který byl úspěšný.  Zpracovaný je projekt na rekonstrukci Domu kultury, dokončuje 
se projektová dokumentace na rekonstrukci radnice, která je ve velmi špatném technickém stavu.  

1. Zahájit realizaci rekonstrukce budovy radnice s možností maximálního využití celé budovy 
a centralizace odborů úřadů v jedné budově (přesun stavebního úřadu do budovy 
radnice). 

2. Dle návrhu zahájit prodej vytipovaných domů z majetku města. 
3. Získané finanční prostředky investovat zpětně do údržby budov v majetku města. 
4. Zpracovat projektovou dokumentaci na výstavbu Centra záchranných služeb. 
5. Maximálně využít dotačních programů na získání dotace na rekonstrukci objektů 

v majetku města a výstavbu Centra záchranných služeb, které bude zázemím pro 
profesionální hasiče, SDH, MP a techniku. 

6. Najít možnosti pro využití sladovny a zpracovat projektovou dokumentaci – architektonická 
studie nebo rekonstrukce objektu.  

7. Zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci budovy, ve které sídlí městská 
knihovna a ZUŠ, příp. využít dotačních titulů na rekonstrukci této budovy. 



8. Vyřešit využití budovy kina, která je mimo provoz. 
 

5. 
Školství 

 
1. Podporovat všechny projekty školských zařízení ve městě v kulturní, společenské 

i mezinárodní oblasti. 
2. Vytváření podmínek pro získávání kvalitních a kvalifikovaných učitelů možností zajištění bytů 

nebo možností výstavby rodinného bydlení. 
3. Podpora rozvoje školských zařízení. 
4. Připravit rekonstrukci interiéru tělocvičny – velký a malý sál. Zpracovat projekt na 

rekonstrukci budovy školní jídelny a školních šaten. 
5. Dokončení rekonstrukce budov mateřské školy ul. Svojsíkova. 
6. Zvýšit kapacitu MŠ a školní družiny ve spolupráci s těmito školskými zařízeními. 
7. Pokračovat ve spolupráci s SLŠ a SOŠS Šluknov. 

 
6. 

Komunikace 
 

V roce 2014 byla zahájena rekonstrukce náměstí (1. etapa), která přispěje nejen k estetické úpravě 
centra města, ale především ke zkvalitnění průjezdu vozidel, zvýšeným počtem parkovacích míst 
i k jejich parkování. Ale především se zvýší bezpečnost chodců vybudováním chodníku podél 
parčíků a zřízením dvou přechodů pro chodce, která centrum náměstí skutečně postrádala. 
Přínosem bude i nové veřejné osvětlení a další mobiliář. V katastru města Šluknov byly postupně 
opraveny dílčí úseky místních komunikací, chodníků, nicméně je třeba v postupných opravách 
nadále pokračovat vzhledem ke špatnému technickému stavu dalších komunikací a chodníků. 
S rostoucím množstvím projíždějících aut centrem města i v jeho okrajových částech je třeba zajistit 
bezpečný pohyb chodců vybudováním chodníků.  
Zastupitelstvo navrhuje: 

1. Dokončení rekonstrukce náměstí (1. a 2. etapa). 
2. Vybudování nového chodníku a rekonstrukce stávající části chodníku směrem na Císařský. 
3. Zpracování projektové dokumentace na vybudování chodníku v Království. V případě 

získání finančních prostředků z dotace zahájit realizaci. Vybudování nového chodníku na 
Rumburské ulici. 

4. Oprava cyklostezky v Rožanech a instalace osvětlení cyklostezky. 
5. Zpracovat PD na rekonstrukci komunikací, chodníků a veřejného osvětlení na sídlišti.  
6. Zahájit rekonstrukci komunikací, chodníků a veřejného osvětlení na sídlišti. Technický stav 

komunikací, chodníků i VO je dlouhodobě ve velmi špatném stavu a oprava je nezbytná.  
7. Každoročně v rámci čtyřletého období naplánovat dílčí opravy místních komunikací, 

chodníků, propustků, mostků, zábradlí a veřejného osvětlení a postupně realizovat. 
 

7. 
Kultura a volnočasové aktivity 

 
1. Pokračovat v kulturních akcích, které lze považovat za tradiční – Zámecké slavnosti, 

zámecké večery, adventní neděle, dětský den, Svatohubertské slavnosti, pálení čarodějnic, 
další akce pro děti. Spolupracovat s organizacemi, které pořádají kulturně-sportovní akce.  

2. Propagace akcí a jejich rovnoměrné rozložení do celého roku. 
3. Revitalizace parčíku v Rožanech, vytvořit odpočinkové místo – lavičky, zeleň. 
4. Revitalizace parčíku v Království, úprava zeleně a instalace dětských hracích prvků. 
5. Podporovat a rozvíjet cestovní ruch ve spolupráci s RIC Šluknov, Odborem kultury 

a Destinačním fondem a Obecně prospěšnou společností České Švýcarsko a Ústeckým 
krajem. 

6.  Umožnit občanům města využití stávajících sportovních ploch pro jejich volnočasové 
aktivity, rozšířit využití areálu městského stadionu pro veřejnost. 

7. Vytipovat a připravit vhodnou plochu pro sportovně – atletický areál pro potřeby škol 
i veřejnosti, který zde chybí.  



8. Obnovit sportovní plochu na Židovském vrchu pro veřejnost. 
9. Podporovat sportovní organizace a spolky, které se věnují volnočasovým aktivitám dětí 

a dospělých. 
10. Vybudování dopravního hřiště pro děti na městském pozemku pod Obvodním oddělením 

Policie ČR. 
 

8. 
Zdravotnictví 

 
Systém zdravotní péče na území města je dán státní a krajskou legislativou a město nemá v tomto 
směru žádné rozhodovací pravomoci. Problém vyššího věku lékařů a velmi problematické získávání 
nových lékařů do ambulantních ordinací je stálý a celorepublikový. 

1. Vytvořit podmínky pro nové lékaře, zajištění bydlení přidělením městského bytu, za 
zvýhodněných podmínek poskytnout pozemek pro výstavbu rodinného domu ve 
spolupráci se současnými lékaři. 

2. Prostřednictvím Sdružení pro rozvoj Šluknovska podporovat zachování Lužické 
nemocnice v Rumburku. 

 
9. 

Podnikání, služby, tvorba pracovních míst 
 

Nadále vyvíjet úsilí o získání investora ve spolupráci s Czechinvest nebo Ústeckým krajem.  
1. Podporovat živnostníky města a umožnit jim propagaci na akcích ve městě. 
2. Prostřednictvím Sdružení pro rozvoj Šluknovska usilovat o energetické posílení 

Šluknovského výběžku, což je nezbytné pro nové investory. 
3. Nadále v maximální možné míře vytvářet pracovní místa v režimu dotovaných pracovních 

míst ve spolupráci s úřadem práce a jinými poskytovateli dotací (např. veřejně prospěšné 
práce).   

 
10. 

Ekonomika 
 

1. Podpora při schvalování plánovaných i neplánovaných výdajů při získávání dotačních titulů. 
2. Splácení tří velkých úvěrů města (zámek do roku 2017, bytové domy ul. Jiráskova do roku 

2016, pečovatelské byty pod náměstím do roku 2020) – limitující pro investice v dalších 
letech. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………………       ……………………………………… 

    Mgr. Eva Džumanová             Mgr. Bc. Rudolf Sochor 
       starostka města               místostarosta 


