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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

z 11. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 
konaného 17. prosince 2020 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Členské příspěvky na rok 2021 
5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2020 
6. Projednání návrhu rozpočtu města Šluknov na rok 2021 
7. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Šluknov na období 2020 až 2024 
8. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2019 – 2020 
9. Výstavba automatické tlakové stanice Křížový vrch – Dodatek smlouvy č. 1 
10. Obecně závazná vyhláška č.  1/2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

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

11. Rozdělení dotací z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v 
roce 2021 

12. Prodej bytových domů čp. 4 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská 
13. Pozemky 

• Prodej pozemků (p. p. č. 1962/7 v k. ú. Království)   
• Nákup pozemků (část p. p. č. 542 a část p. p. č. 541/2, část st. p. č. 58 a část p. p. č. 

541/1 vše v k- ú. Rožany, p. p . č. 314/3 v k. ú. Císařský, p. p. č. 447/1 v k. ú. 
Šluknov) 

• Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě rodinného domu 
• Smlouva u budoucí směnné smlouvě – Ústecký kraj 

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. 1/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu 
z 11. zasedání zastupitelstva města pp. Petra Kociána, DiS. a Jiřího Beneše a zapisovatelkou 
zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 11. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu.
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4. Členské příspěvky na rok 2021 

Usnesení č. 3/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členských příspěvku za členství města Šluknov v Euroregionu Nisa na rok 2021 
v předpokládané výši 28.250 Kč. 

Usnesení č. 4/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členských příspěvku za členství města Šluknov v Dobrovolném svazku obcí SEVER na rok 
2021 v předpokládané výši 38.800 Kč. 

Usnesení č. 5/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členských příspěvků za členství města Šluknov v Destinačním fondu Českého Švýcarska, 
o. p. s., na rok 2021 ve výši 26.450 Kč. 

5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2020 

Usnesení č. 6/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2020. 

6. Projednání návrhu rozpočtu města Šluknov na rok 2021 

Usnesení č. 7/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh 
rozpočtu města na rok 2021, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 
131.181.000 Kč, výdaje 131.181.000 Kč, financování 0 Kč. 

Usnesení č. 8/11Z/2020: 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 2021, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 9/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele rozpočtu 
města Šluknov na rok 2021 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. 10/11Z/2020: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí neinvestičních příspěvků 
příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého rozpočtu na rok 
2021. 

Usnesení č. 11/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet Sociálního fondu 
na rok 2021 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí rozpis 
rozpočtu Sociálního fondu na rok 2021. 

Usnesení č. 13/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet Ekologického 
fondu na rok 2021 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 14/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí rozpis 
rozpočtu Ekologického fondu na rok 2021. 

Usnesení č. 15/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí rozpis 
příjmů rozpočtu na rok 2021. 

Usnesení č. 16/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí rozpis 
výdajů rozpočtu na rok 2021.  

Usnesení č. 17/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
komentář k rozpočtu na rok 2021. 

7. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Šluknov na období 2021 až 2024 

Usnesení č. 18/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Střednědobý 
výhled rozpočtu města Šluknov na období 2021 až 2024 dle předloženého návrhu.  
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8. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2019 – 2020 

Usnesení č. 19/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje „Monitorovací 
zprávu za období 2019 – 2020“ k Strategickému plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 2025. 

Usnesení č. 20/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje 
aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 2025, dle předloženého 
návrhu. 

9. Výstavba automatické tlakové stanice Křížový vrch – Dodatek smlouvy č. 1 

Usnesení č. 21/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje návrh Dodatku č. 1 
smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Šluknov – výstavba AT stanice Křížový 
vrch, DC 049 044“ mezi městem Šluknov a Severočeskou vodárenskou společností, a. s., se 
sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469. 

10. Obecně závazná vyhláška č.  1/2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se 
stavebním odpadem na území města Šluknov 

Usnesení č. 22/11Z/2020: 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. 1/2020, 
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknova,  
s účinností od 01.04.2021, dle předloženého návrhu. 

11. Rozdělení dotací z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 
2021 

Usnesení č. 23/11ZM/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhoduje 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na 
opravy fasád a střech v roce 2021 žadateli Rastislavu Pindjakovi, trvalým pobytem N. Teslu 
4434/6, Piešťany, Slovensko, na opravu fasády objektu Dvořákova 911, 407 77 Šluknov, a to 
ve výši 58.000 Kč.  

Usnesení č. 24/11ZM/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
mezi městem Šluknov a panem Rastislavem Pindjakem, trvalým pobytem N. Teslu 4434/6, 
Piešťany, Slovensko, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2021, a to ve výši 58.000 Kč na opravu 
fasády objektu Dvořákova 911, 407 77 Šluknov.  

Usnesení č. 25/11ZM/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhoduje 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na 
opravy fasád a střech v roce 2021 žadateli Římskokatolická farnost, arciděkanství Šluknov, 
Farní 154, 407 77 Šluknov, IČ 46718141, zastoupené p. arciděkanem Pavlem Procházkou, na 
opravu fasády objektu Farní 154, Šluknov, a to ve výši 75.000 Kč.  

Usnesení č. 26/11ZM/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
mezi městem Šluknov a Římskokatolickou farností, arciděkanství Šluknov, Farní 154, 407 77 
Šluknov, IČ 46718141, zastoupenou p. arciděkanem Pavlem Procházkou, o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád 
a střech v roce 2021, a to ve výši 75.000 Kč na opravu fasády objektu Farní 154, Šluknov. 

12. Prodej bytových domů čp. 4 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská 

Usnesení č. 27/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek 
z vlastnictví města Šluknov a to pozemek 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, kupujícím XXX, za kupní cenu 3.001.000 Kč 
(slovy: Třimilionyjedentisíckorunčeských).   
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Usnesení č. 28/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov a to 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, mezi městem 
Šluknov a XXX, za kupní cenu 3.001.000 Kč (slovy: Třimilionyjedentisíckorunčeských), dle 
návrhu.  

Usnesení nebylo schváleno. 

Usnesení nebylo schváleno. 

Usnesení nebylo schváleno. 

Usnesení č. 29/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov ruší prodej 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. 

13. Pozemky 

13.1 Prodej pozemku 

Usnesení č. 30/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu rodinného domu. 

P. p. č. 1962/7, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.015 m2 
účel: stavba RD, cena: 201.564 Kč + DPH + náklady  

Usnesení č. 31/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 1/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

13.2 Nákup pozemků 

Usnesení č. 32/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže 
uvedených pozemků od XXX, do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov. 

P. p. č.: část 542, katastr: Rožany 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 367-13/2020 vedený jako díl „b“ o výměře 9 m2  
p. p. č.: část 541/2, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP č. 367-13/2020 vedený jako díl „e“ 
o výměře 14 m2  
účel: narovnání vlastnických vztahů – cyklostezka Rožany, cena: 6.900 Kč + náklady 

Usnesení č. 33/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

13.3 Nákup pozemků 

Usnesení č. 34/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže 
uvedených pozemků od XXX.  

St. p. č.: část 58, katastr: Rožany 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: dle GP č. 367-13/2020 vedený jako díl „c“ 
o výměře 5 m2  
p. p. č.: část 541/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP č. 367-13/2020 vedený jako díl 
„a+d“ o výměře 282 m2 + 37 m2  
účel: narovnání vlastnických vztahů – cyklostezka Rožany, cena: 32.400 Kč + náklady  

Usnesení č. 35/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  
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13.4 Nákup pozemků 

Usnesení č. 36/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného 
pozemku od firmy HCM PHOTO AGENCY + PR, s. r. o., Císařský 37, 407 47 Šluknov, 
IČ 25429175.  

P. p. č.: 314/3, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 487-129/2020 o výměře 20 m2  
účel: narovnání vlastnických vztahů – pozemek pod komunikací, cena: 7.000 Kč + náklady   

13.5 Nákup pozemků 

Usnesení č. 37/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného 
pozemku od XXX. 

P. p. č.: 447/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 79 m2  
účel: narovnání vlastnických vztahů – pozemek pod komunikací, cena: 7.900 Kč + náklady 

13.6 Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě RD 

Usnesení č. 38/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vrácení částky 50.000 Kč za 
splnění podmínek sjednaných v rámci kupní smlouvy č. 32/KS-2015 ze dne 12.10.2015 mezi 
městem Šluknov a XXX, nejdříve však k datu 13.04.2021. 

13.7 Smlouva o budoucí směnné smlouvě – Ústecký kraj  

Usnesení č. 39/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje uzavření smlouvy 
o budoucí směnné smlouvě mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem,Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle návrhu. 

14. Různé

14.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 40/11Z/2020: 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. 41/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 

Usnesení č. 42/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Finančního 
výboru města Šluknov pro rok 2021, dle návrhu.  

Usnesení č. 43/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

Usnesení č. 44/11Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Kontrolního 
výboru města Šluknov pro rok 2021, dle návrhu. 

15. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

   

16. Závěr zasedání

  
 
 


 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka                           


