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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 5. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  
konaného 9. července 2019 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Obecně závazná vyhláška č.  2/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se 
stavebním odpadem na území města Šluknova 

5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích včetně jejích příloh 

6. Podání žádosti z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro akci „Šluknov, mobilita 
– Základní škola a jídelna, odstranění bariér“ 

7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 v roce 2019 
8. Záměr prodeje bytových domů č. p. 108-109 a č. p. 209 z majetku města   
9. Různé 

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

10. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
11. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání  

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z 5. zasedání pp. 
Boženu Zemanovou a Ing. Milana Kořínka a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   

3. Schválení programu 

Usnesení č. 2/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 5. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

4. Obecně závazná vyhláška č.  2/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se 
stavebním odpadem na území města Šluknova 

Usnesení č. 3/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě § 17  
odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č.  2/2019, 
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknova, 
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s účinností od 01.08.2019, dle předloženého návrhu. 

5. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019, o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných 
prostranstvích včetně jejích příloh 

Usnesení č. 4/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě § 10 písm. 
a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejných prostranstvích s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení, dle 
předloženého návrhu.   

6. Podání žádosti z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro akci „Šluknov, mobilita – 
Základní škola a jídelna, odstranění bariér“ 

Usnesení č. 5/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov souhlasí s podáním žádosti  o dotaci 
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, podprogramu 133D 322 pro projekt „Šluknov, 
mobilita – Základní škola a jídelna, odstranění bariér“, včetně závazku spolufinancování akce 
minimálně ve výši 50 % z celkových uznatelných výdajů akce, dle  předloženého návrhu.  

7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 v roce 2019 

Usnesení č. 6/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 6 v roce 2019 dle předloženého návrhu.  

8. Záměr prodeje bytových domů č. p. 108-109 a č. p. 209 z majetku města 

Usnesení č. 7/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
pozemku p. č. 78 o výměře 206 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – 
budova s č. p. 108, pozemku p. č. 77 o výměře 175 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož 
součástí je stavba – budova s č. p. 109 a pozemku p. č. 75/1 o výměře 117 m2 (zahrada), vše 
v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného 
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, dle předloženého 
návrhu.  

Usnesení č. 8/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
pozemku p. č. 1248 o výměře 296 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – 
budova s č. p. 209 a pozemku p. č. 1247 o výměře 706 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha), 
vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, 
vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, dle 
předloženého návrhu.  

9. Různé 

9.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 9/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady 
města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

9.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 10/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 11/05Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  

10. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva 

 

11. Závěr zasedání 

 

 

Mgr. Eva Džumanová 
Starostka města 


