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Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 

Informace o přijatých usneseních
z 3. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 

konaného 14. března 2019 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Kupní smlouva – „Šluknov – vodovod a kanalizace na p. p. č. 2845“ 
5. Podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj pro akci „Revitalizace brownfieldu 

bývalého kina Dukla, Šluknov“ 
6. Zmařená investice – Energetický posudek pro akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení na 

sídlišti ve Šluknově“ 
7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2018 
8. Projednání návrhu rozpočtových opatření č. 14 a č. 15 v roce 2018 – předběžné opatření 
9. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 dle platného Programu 

pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 
10. Žádost Nadačního fondu FOLIVORA, ZOO Ústí nad Labem 
11. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2019 
12. Pozemky 

• Prodej pozemků (p. p. č. 1368/1, st. p. č. 228, p. p. č. 1369 – vše v k. ú. Císařský) 
• Budoucí smlouva kupní (část p. p. č. 2273/86 v k. ú. Šluknov) 

13. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov 
14. Schválení Programového prohlášení Zastupitelstva města Šluknov na volební období 2018 

– 2022 
15. Různé 

• Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
• Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

16. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
17. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
ustavujícího zasedání pp. Ing. Pavla Kouta a Mgr. Lenku Líbalovou a zapisovatelkou zápisu pí 
Jaroslavu Filipovou, DiS.   

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 3. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu po jeho doplnění.
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4. Kupní smlouva – „Šluknov – vodovod a kanalizace na p. p. č. 2845“ 

Usnesení č. 3/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na prodej 
vodovodu a kanalizace z majetku města – stavby „Šluknov – vodovod a kanalizace na p. p. č. 
2845“ mezi městem Šluknov (prodávající) a Severočeskou vodárenskou společností,  
a. s., se sídlem Přítkovská 1689, Teplice 415 50, IČ 49099469 (kupující) za cenu 129.000 Kč, dle 
návrhu.

5. Podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj pro akci „Revitalizace brownfieldu 
bývalého kina Dukla, Šluknov“ 

Usnesení č. 4/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov souhlasí s realizací a financováním akce 
„Revitalizace brownfieldu bývalého kina Dukla, Šluknov“ a schvaluje podání žádosti o podporu 
z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Národního programu Podpora revitalizace území 2019 
pro předmětný projekt, dle  předloženého návrhu. 

6. Zmařená investice – Energetický posudek pro akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení na 
sídlišti ve Šluknově“ 

Usnesení č. 5/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vyřazení zmařené investice za 
energetický posudek na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti ve Šluknově“, 
pořízený v roce 2016 /účet 042 – org. 7430. 

7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2018 

Usnesení č. 6/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2018. 

8. Projednání návrhu rozpočtových opatření č. 14 a č. 15 v roce 2018 – předběžné opatření 

Usnesení č. 7/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 14 v roce 2018 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 8/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 15 v roce 2018 dle předloženého návrhu. 

9. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 dle platného Programu 
pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2019 

Usnesení č. 9/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2019 Oblastnímu spolku Českého 
červeného kříže Děčín, místní skupina Šluknov, se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov 
IČ 00426067 ve výši 40.000 Kč.  

Usnesení č. 10/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Oblastním spolkem Českého červeného kříže 
Děčín, místní skupina Šluknov, se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, IČ 00426067 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 40.000 Kč na 
účel: Malý záchranář.  

Usnesení č. 11/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2019 KČT, odbor Šluknov, se 
sídlem Dr. Milady Horákové 200, 407 77 Šluknov IČ 22754601 ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení č. 12/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a KČT, odbor Šluknov, se sídlem Dr. Milady 
Horákové 200, 407 77 Šluknov IČ 22754601 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Celoroční činnost. 

Usnesení č. 13/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2019 Kostce Krásná Lípa, p. o., 
se sídlem Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, IČ 75139090 ve výši 5.000 Kč.  
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Usnesení č. 14/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Kostkou Krásná Lípa, p. o. se sídlem Masarykova 
1094/4, Krásná Lípa, IČ 75139090 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2019, a to ve výši 5.000 Kč na účel: Celoroční činnost.  

Usnesení č. 15/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2019 Kruhu přátel vážné 
hudby, z. s., místní skupina Šluknov, se sídlem Císařský 11, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 ve výši 
44.000 Kč. 

Usnesení č. 16/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Kruhem přátel vážné hudby, z. s., se sídlem 
Císařský 11, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 44.000 Kč na účel: Koncertní činnost v roce 2019. 

Usnesení č. 17/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2019 SH ČMS – Sbor 
dobrovolných hasičů Šluknov, se sídlem Budišínská 840, 407 77 Šluknov, IČ 66102375 ve výši 
45.000 Kč. 

Usnesení č. 18/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Šluknov, se 
sídlem Budišínská 840, 407 77 Šluknov, IČ 66102375 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2019, a to ve výši 45.000 Kč na účel: Činnost kolektivu mladých 
hasičů SDH Šluknov 2019.  

Usnesení č. 19/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2019 SK Plaston Šluknov, z. s., 
se sídlem Žižkova 1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 ve výši 430.000 Kč.  

Usnesení č. 20/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SK Plaston Šluknov, z. s., se sídlem Žižkova 
1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2019, a to ve výši 430.000 Kč na účel: Celoroční činnost. 

10. Žádost Nadačního fondu FOLIVORA, ZOO Ústí nad Labem 

Usnesení č. 21/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo neposkytnout 
Nadačnímu fondu FOLIVORA, Myslivečkova 22/2, 400 01 Ústí nad Labem – Vaňov, IČ 06204821, 
finanční dar ve výši 8.000 Kč na projekty ZOO Ústí nad Labem v rámci klubu „lenochodíka 
Lubomírka“.   

11. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2019 

Usnesení č. 22/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1 v roce 2019 dle předloženého návrhu a předloženého doplnění.  

12. Pozemky 

12.1 Prodej pozemků 

Usnesení č. 23/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
podílového vlastnictví ve výši podílů ½, XXX a XXX, níže uvedené pozemky pro výstavbu 
rodinného domu.  

P. p. č. 1368/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.627 m2 
st. p. č. 228, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 123 m2 
p. p. č. 1369, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 108 m2 
účel: stavba rodinného domu, cena: 167.000 Kč + DPH 

Usnesení č. 24/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 15/KS-2019 
mezi městem Šluknov a XXX a XXX, dle návrhu. 
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12.2 Budoucí smlouva kupní – Zdeněk Navrátil  

Usnesení č. 25/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 27/01Z/2018 z 1. zasedání zastupitelstva města ze dne 20.11.2018. 

Usnesení č. 26/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2273/86, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP č. 1910-64/2018 vedený jako p. p. č. 2273/86 
o výměře 370 m2 

účel: přístup k prodejně, cena: 50.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 27/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

12.3  Revokace usnesení ZM č. 34/01Z/2018 ze dne 20.11.2018 

Usnesení č. 28/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 34/01Z/2018 z 1. zasedání ze dne 20.11.2018, a to: text „do vlastnictví XXX“ se mění 
na: „do vlastnictví XXX“. 

13. Pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov 

Usnesení č. 29/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje „Pravidla pro poskytování 
cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov“ s účinností od 15.03.2019 dle 
předloženého návrhu.  

14. Schválení Programového prohlášení Zastupitelstva města Šluknov na volební období 2018 
– 2022 

Usnesení č. 30/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Programové prohlášení 
Zastupitelstva města Šluknov na volební období 2018 – 2022, dle předloženého návrhu. 

15. Různé

15.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 31/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady 
města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

15.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 32/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 33/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  

16. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

Usnesení č. 34/03Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje vyhovět žádosti Spolku Radost 
dětem o stanovení výjimky z doby nočního klidu a ukládá Odboru vedení města změnit v tomto 
smyslu Obecně závaznou vyhlášku města č. 2/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně akcí typu technopárty.  








Mgr. Eva Džumanová
starostka                           


