
1 
 

  

Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 
Informace o přijatých usneseních 

ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  
konaného 18. prosince 2019 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Členské příspěvky na rok 2020 
5. Informace o plnění rozpočtu města za období leden až září 2019 
6. Projednání návrhu rozpočtu města Šluknov za rok 2020 
7. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Šluknov na období 2020 - 2024 
8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 15 v roce 2019 
9. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku ze psů 
10. Prodej bytových domů č. p. 4 a č. p. 6 v ul. Smetanova 
11. Pozemky 

• Bezúplatný převod do vlastnictví města  
• Prodej pozemků (p. p. č. 3084/2 v k. ú. Království, část p. p. č. 1962/4 v k. ú. Království, 

p. p. č. 467/2 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 2464/2v k. ú. Království, p. p. č. 225 a část p. 
p. č. 2769/2 v k. ú. Království.) 

• Směna pozemků (část st. p. č. 336/2 a část p. p. č. 2442/1 v k. ú. Císařský, část p. p. č. 
1250/3 v k. ú. Šluknov) 

• Revokace usnesení č. 23/12Z/2016 ze dne 08.09.2016 (část p. p. č. 2567/3 v k. ú.  
Šluknov) 

12. Podání žádostí z Ministerstva pro místní rozvoj pro akci „Turistický informační 
a orientační systém města Šluknov“   

13. Odměňování členů Zastupitelstva města Šluknov od 01.01.2020 
14. Různé 

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

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

1. Zahájení zasedání  

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu ze 7. zasedání 
pp. Petra Kociána, DiS. a Jiřího Beneše a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   

3. Schválení programu 

Usnesení č. 2/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 7. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu, po jeho úpravě a doplnění. 
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4. Členské příspěvky na rok 2020 

Usnesení č. 3/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu členských 
příspěvku za členství města Šluknov v Euroregionu Nisa na rok 2020 v předpokládané výši 
28.250 Kč. 

Usnesení č. 4/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu členských 
příspěvku za členství města Šluknov v Dobrovolném svazku obcí SEVER na rok 2020 
v předpokládané výši 38.800 Kč.  

Usnesení č. 5/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu členských 
příspěvků za členství města Šluknov v Destinačním fondu Českého Švýcarska, o. p. s., na rok 
2020 ve výši 26.450 Kč. 

5. Informace o plnění rozpočtu města za období leden až září 2019 

Usnesení č. 6/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2019.  

6. Projednání návrhu rozpočtu města Šluknov za rok 2020 

Usnesení č. 7/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh 
rozpočtu města na rok 2020, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 132.371.000 
Kč, výdaje 132.371.000 Kč, financování 0 Kč.  

Usnesení č. 8/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, 
rozpočet města Šluknov na rok 2020, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 9/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu 
města Šluknov na rok 2020 dle návrhu a ujednání k provádění rozpočtových opatření, změny 
rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která jsou schvalovány: 

a) zastupitelstvem města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích 
k jinému rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření 

b) radou města u změny závazných ukazatelů, u změny ve finančních vztazích k jinému 
rozpočtu a hrozí-li schodek rozpočtového hospodaření 

c) radou města u změn v rozpočtech příspěvkových organizací 

Usnesení č. 10/07Z/2019: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků 
příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 
2020.  

Usnesení č. 11/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet Sociálního fondu na 
rok 2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 12/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet Ekologického fondu 
na rok 2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 13/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí rozpis 
příjmů rozpočtu na rok 2020.  

Usnesení č. 14/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí rozpis 
výdajů rozpočtu na rok 2020.  

Usnesení č. 15/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí komentář 
k rozpočtu na rok 2020. 

7. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Šluknov na období 2020 - 2024 

Usnesení č. 16/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Střednědobý 
výhled rozpočtu města Šluknov na období 2020 až 2024 dle předloženého návrhu. 
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8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 15 v roce 2019 

Usnesení č. 17/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 15 v roce 2019 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov pověřuje Radu města Šluknov 
k provádění všech rozpočtových opatření (vč. změny závazných ukazatelů) v období od 
19.12.2019 do 31.12.2019. 

9. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku ze psů 

Usnesení č. 19/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s ustanovením § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením § 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. 5/2019, o místním poplatku 
ze psů, dle předloženého návrhu.  

10. Prodej bytových domů č. p. 4 a č. p. 6 v ul. Smetanova 

Usnesení č. 20/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov ruší prodej pozemku p. č. 8 o výměře 
343 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 4, v obci Šluknov, 
část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.  

Usnesení nebylo přijato.  

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení nebylo přijato. 

11. Pozemky 

11.1 Bezúplatný převod 

Usnesení č. 21/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje bezúplatný převod 
z majetku ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov do majetku 
města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: 1528, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1511 m2  
účel: veřejná zeleň – parkové úpravy, cena: bezúplatný převod 

11.2 Prodej pozemků 

Usnesení č. 22/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 3084/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 70 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 10.000 Kč + náklady 
 Prodej pozemků 

Usnesení č. 23/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení č. 14/06Z/2019 
z 6. zasedání ZM ze dne 03.10.2019, které znělo: 

Usnesení č. 14/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1962/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 642 -131/2018 vedený jako díl „a“ o výměře 
451 m2 
účel: scelení pozemků, cena: 54.000 + DPH + náklady 
Výsledek hlasování: pro – 14, proti – 0, zdrželi se – 0. 

Usnesení č. 24/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 1962/4, katastr: Království 
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druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 642 -131/2018 vedený jako díl „a“ o výměře 
451 m2 
účel: scelení pozemků, cena: 44.210 + DPH + náklady 

11.3 Prodej pozemků 

Usnesení č. 25/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 467/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: 533 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 57.000 Kč + DPH + náklady 

Pozemek bude zatížen věcným břemenem ve prospěch města Šluknov. 

11.4 Prodej pozemků 

Usnesení č. 26/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č. část 2464/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 658-86/2019 o výměře 1.312 m2 (celá 
1.352 m2) 
účel: stavba RD, cena: 189.036 Kč+ DPH + náklady 

Usnesení č. 27/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 3/KS-2020 
mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

11.5 Prodej pozemků 

Usnesení č. 28/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví společnosti HANEKA, s. r. o, Střekovského nábřeží 981/2, 400 03 Ústí nad Labem – 
Střekov, IČ 27288412, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č. 225, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.129 m2 
P. p. č. část 2769/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 629-9/2018 veden jako p. p. č. 2769/27 – ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 231 m2 
účel: stavba RD, cena: 265.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 29/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 4/KS-2020 
mezi městem Šluknov a společností HANEKA, s. r. o, Střekovského nábřeží 981/2, 400 03 Ústí 
nad Labem – Střekov, IČ 27288412, dle návrhu.  

11.6 Směna pozemků 

Usnesení č. 30/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

St. p. č.: část 336/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, stavba čp. 259, výměra: dle GP č. 461-133/2018 vedený 
jako p. p. č. 3181 o výměře cca 15 m2 
P. p. č.: část 2442/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 461-133/2018 vedený jako 
p. p. č. 2442/3 o výměře cca 12 m2

  
účel: směna pozemků z důvodu umístění pomníčku, cena: 2.700 Kč 

za 

majetek XXX 

P. p. č.: část 336/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha, výměra: dle GP č. 461-133/2018 vedený jako p. p. č. 3180 – 
ostatní plocha, zeleň o výměře cca 19 m2

  
účel: směna pozemků z důvodu umístění pomníčku, cena: 1.900 Kč 
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11.7 Směna pozemků 

Usnesení č. 31/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

p. p. č.: část 1250/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1915 -90/2018 vedený jako p. 
p. č. 1250/7 - zahrada o výměře 17 m2 
účel: narovnání skutečného stavu, cena: 2.400 Kč 

za 

majetek XXX: 

p. p. č.: část 1265/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 1915 -90/2018 vedený jako p. p. č. 1265/3 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 
účel: narovnání skutečného stavu 
cena: 2.700 Kč 
Podmínkou směny je, že veškeré náklady na směnu pozemků nese město Šluknov. 

11.8 Revokace usnesení č. 23/12Z/2016 ze dne 8.9.2016 

Usnesení č. 32/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení č. 23/12Z/2016 
z 12. zasedání ZM ze dne 19.06.2014 a to tak, že: za slova „a na části p. p. č. 2575/3 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace“ se doplňuje „a na části p. p. č. 2567/3 – trvalý travní porost“. 

12. Podání žádostí z Ministerstva pro místní rozvoj pro akci „Turistický informační 
a orientační systém města Šluknov“   

Usnesení č. 33/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov souhlasí s realizací a financováním akce 
„Turistický informační a orientační systém města Šluknov“ a schvaluje podání žádosti 
o podporu z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Národního programu Podpory cestovního 
ruchu v regionech pro předmětný projekt, dle předloženého návrhu. 

13. Odměňování členů Zastupitelstva města Šluknov od 01.01.2020 

Usnesení č. 34/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2, 
písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
stanoví:  

Odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva města za měsíc takto: 
a) Místostarosta      20.000 Kč 
b) Člen rady města        7.000 Kč 
c) Předseda výboru ZM či komise RM     3.000 Kč 
d) Člen ZM (bez dalších funkcí)      1.300 Kč. 

1. Odměny jsou stanoveny dle Přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb. (ve znění nařízení 
vlády č. 338/2019 Sb.), o výši odměn členů zastupitelstev územně samosprávných celků 
ve znění pozdějších předpisů.  

2. Odměny se budou poskytovat ode dne 01.01.2020.  

3. V případě nastoupení náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 
náležet ode dne složení slibu.  

4. V případě personální změny v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna náležet ode 
dne zvolení do této funkce.  

Usnesení č. 35/07Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov v souladu s § 74 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů stanoví, že při souběhu 
výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva města poskytne pouze 
za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva města náleží nejvyšší odměna. 
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14. Různé 

14.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 36/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady 
města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

14.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 37/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 

Usnesení č. 38/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Finančního 
výboru města Šluknov pro rok 2020, dle návrhu.  

Usnesení č. 39/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  

Usnesení č. 40/07Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Kontrolního 
výboru města Šluknov pro rok 2020, dle návrhu. 

15. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva 

  

16. Závěr zasedání 

   
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka                            


