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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 16. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

konaného 8. prosince 2021 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Darovací smlouva – Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín 
5. Destinační fond Českého Švýcarska, o. p. s.  
6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2021 
7. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Šluknov na období 2022 až 2024  
8. Členské příspěvky na rok 2022 
9. Projednání návrhu rozpočtu města Šluknov na rok 2022 
10. Zřízení organizační složky 
11. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za rok 2021 
12. Stavba „Šluknov – výstavba AT stanice Křížový vrch – dodatek č. 2 smlouvy“ 
13. Obecně závazná vyhláška č.  2/2021, o místním poplatku za obecní systém 

odpadového hospodářství 
14. MPZ Šluknov – Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu 

města Šluknov 
15. Územní plán Šluknov – „Zadání změny č. 2 Územního plánu Šluknov “ 
16. Odpisy nevymahatelných pohledávek  
17. Pozemky 

• Nákup pozemku – revokace usnesení č. 26/08Z/2020 (část p. p. č. 670 v k. ú. 
Království) 

• Přijetí pozemku darem 
• Prodej pozemku (p. p. č. 1099 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 2887/3, část p. p. č. 

2963, část p. p. č. 2644/3 vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 2545, p. p. č. 2532/4, p. p. č. 
2534 vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 226/1, p. p. č. 242 vše v k. ú. Království, část p. p. 
č. 766/1, p. p. č. 2621/12 vše v k. ú. Šluknov) 

• Směna pozemků (část p. p. č. 2722/3 v k. ú. Šluknov) 
18. Různé 

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

19. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
20. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání 
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2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu 
z 16. zasedání zastupitelstva města pp. Ing. Milana Kořínka a Jiřího Beneše, 
a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 16. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

4. Darovací smlouva – Oblastní spolek Českého červeného kříže Děčín 

Usnesení č. 3/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi 
městem Šluknov a OS ČČK Děčín, Mírové nám. 234/3, 405 02 Děčín, IČ 00426067, dle 
předloženého návrhu. 

5. Destinační fond Českého Švýcarska, o. p. s.  

Usnesení č. 4/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Deklaraci 
Destinačního fondu Českého Švýcarska, o. p. s. dle předloženého návrhu. 

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2021 

Usnesení č. 5/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2021. 

7. Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Šluknov na období 2022 až 2024 

Usnesení č. 6/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Střednědobý 
výhled rozpočtu města Šluknov na období 2022 až 2024 dle předloženého návrhu. 

8. Členské příspěvky na rok 2022 

Usnesení č. 7/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členského příspěvku za členství města Šluknov v Euroregionu Nisa na rok 2022 
v předpokládané výši 30.500 Kč. 

Usnesení č. 8/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členského příspěvku za členství města Šluknov v Dobrovolném svazku obcí SEVER na rok 
2022 v předpokládané výši 40.000 Kč. 

Usnesení č. 9/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členského příspěvku za členství města Šluknov v Destinačním fondu Českého Švýcarska, 
o. p. s., na rok 2022 ve výši 29.500 Kč. 

9. Projednání návrhu rozpočtu města Šluknov na rok 2022 

Usnesení č. 10/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh 
rozpočtu města na rok 2022, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve výši 
128.323.000 Kč, výdaje 148.123.000 Kč, financování 19.800.000 Kč. 

Usnesení č. 11/16Z/2021: 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 2022, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele 
rozpočtu města Šluknov na rok 2022 dle návrhu a ujednání k provádění rozpočtových 
opatření, změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními, která jsou schvalována: 

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 
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Usnesení č. 13/16Z/2021: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí neinvestičních 
příspěvků příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého 
rozpočtu na rok 2022.  

Usnesení č. 14/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet Sociálního 
fondu na rok 2022 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 15/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí rozpis 
rozpočtu Sociálního fondu na rok 2022. 

Usnesení č. 16/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet Ekologického 
fondu na rok 2022 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 17/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí rozpis 
rozpočtu Ekologického fondu na rok 2022.  

Usnesení č. 18/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí rozpis 
příjmů rozpočtu na rok 2022.  

Usnesení č. 19/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí rozpis 
výdajů rozpočtu na rok 2022. 

Usnesení č. 20/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
komentář k rozpočtu na rok 2022. 

10. Zřízení organizační složky 

Usnesení č. 21/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s ustanovením 
§ 35 a odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a ustanovením § 23 odst. 1 písm. a ve spojení s ustanovením § 24 odst. 1 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů, zřízení organizační složky Kultura a cestovní ruch, organizační složka města 
Šluknov, ke dni 01.01.2022. 

Usnesení č. 22/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Zřizovací listinu 
organizační složky Kultura a cestovní ruch, organizační složka města Šluknov dle 
předloženého návrhu. 

11. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za rok 2021 

Usnesení č. 23/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje 
„Monitorovací zprávu za období 2021“ k Strategickému plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 
2025. 

Usnesení č. 24/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje 
aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 2025, dle předloženého 
návrhu.  

12. Stavba „Šluknov – výstavba AT stanice Křížový vrch – dodatek č. 2 smlouvy“ 

Usnesení č. 25/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dodatek č. 2 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: Teplice, Přítkovská 1689, 415 50, IČ 49099469.  

13. Obecně závazná vyhláška č.  2/2021, o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství 

Usnesení č. 26/16Z/2021: 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. e) – h) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku 
č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, dle 
předloženého návrhu. 
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14. MPZ Šluknov – Smlouva o poskytnutí účelového finančního příspěvku z rozpočtu 
města Šluknov 

Usnesení č. 27/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje smlouvu o poskytnutí 
účelového finančního příspěvku na restaurování ornamentálních vitráží kostela sv. Václava 
mezi městem Šluknov a Římskokatolickou farností – arciděkanstvím Šluknov, se sídlem 
Farní 154, 407 77 Šluknov. 

15. Územní plán Šluknov – „Zadání změny č. 2 Územního plánu Šluknov “ 

Usnesení č. 28/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje na základě nesplnění 
podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., v platném znění, tj. uhrazení procentuálního podílu na zpracování Změny č. 2 ÚP 
Šluknov, o vyřazení žádosti o změnu ÚP Šluknov žadatele: XXX; na plochu p. p. č. 1331 
v k. ú. a obci Šluknov, ze zpracovaného Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov. 

Usnesení č. 29/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje na základě nesplnění 
podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 
Sb., v platném znění, tj. uhrazení procentuálního podílu na zpracování Změny č. 2 ÚP 
Šluknov, o vyřazení žádosti o změnu ÚP Šluknov žadatele: XXX; na plochu p. p. č. 2279/5 
v k. ú. Království a obci Šluknov, ze zpracovaného Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov. 

Usnesení č. 30/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o úhradě nepokrytého 
financování požadavků z vyřazených žádostí původně schválených v usneseních 
č. 22/13Z/2021 a 33/13Z/2021 v úhrnné výši 21.720 Kč městem Šluknov. 

Usnesení č. 31/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje předložené Zadání změny 
č. 2 ÚP Šluknov. 

Usnesení č. 32/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov pověřuje odbor rozvoje a ŽP MěÚ 
Šluknov, jako pořizovatele ÚP Šluknov, zadáním zpracování Změny č. 2 ÚP Šluknov dle 
schváleného Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov. 

16. Odpisy nevymahatelných pohledávek 

Usnesení č. 33/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje odpis nevymahatelné 
pohledávky ve výši 26.693 Kč za zemřelého XXX.   

Usnesení č. 34/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje odpis nevymahatelné 
pohledávky ve výši 51.354 Kč za zemřelou XXX.   

17. Pozemky 

17.1 Nákup pozemku – revokace usnesení č. 26/08Z/2020 

Usnesení č. 35/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení č. 26/08Z/2020 ze 
dne 14.05.2020 a to změnu vlastníka nemovitosti p. p. č. 670 k. ú. Císařský, kde XXX se mění 
na XXX. 

17.2 Přijetí pozemku darem 

Usnesení č. 36/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem do svého 
majetku od XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2769, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 406 m2 
účel: cyklostezka, cena: 0 Kč + náklady 

17.3 Prodej pozemku 

Usnesení č. 37/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1099, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 645 m2 
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účel: zahrada, minimální cena: 230.000 Kč + náklady 

17.4 Prodej pozemku 

Usnesení č. 38/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2887/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 692-42/2021 vedený jako 
p. p. č. 2887/36 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 34 m2 
účel: zahrada, minimální cena: 10.000 Kč + náklady 

17.5 Prodej pozemku 

Usnesení č. 39/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2963, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 698-100/2021 vedený jako 
p. p. č. 2963/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 140 m2 

účel: zpevnění přístupové cesty, minimální cena: 50.000 + náklady 

17.6 Prodej pozemku 

Usnesení nebylo přijato. 

17.7 Prodej pozemků 

Usnesení č. 40/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 2532/4, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.272 m2 
účel: zahrada, minimální cena: 344.712 Kč + náklady 

17.8 Prodej pozemků 

Usnesení č. 41/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví firmě HANEKA s.r.o., IČ 27288412, Střekovské nábřeží 981/2, 400 03 Ústí nad 
Labem, níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 242, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.495 m2

 

účel: zahrada, minimální cena: 273.600 + náklady 

17.9 Prodej pozemku 

Usnesení č. 42/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 766/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 2055-137/2021 vedený jako díl „a“ o výměře 10 m2 
Účel: pozemek pod stavbou, minimální cena: 6.000 Kč + DPH +náklady 

17.10 Prodej pozemku 

Nebylo hlasováno. 

17.11 Směna pozemků 

Usnesení č. 43/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit ze svého majetku 
s XXX, níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

P. p. č.: část 2722/3, katastr: Šluknov 
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druh pozemku: ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha, výměra: dle GP č. 2034-38/2021 
vedený jako p. p. č. 2722/7 – ostatní plocha, sportovní a rekreační plocha o výměře 91 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 27.000 Kč + náklady 

za  

Majetek XXX: 

p. p. č.: část 2721/13, katastr: Šluknov, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 2034-38/2021 vedený jako p. p. č. 2721/28 
– trvalý travní porost o výměře 39 m2 
účel: veřejné prostranství, cena: 11.544 Kč + náklady 

18. Různé 

18.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 44/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

18.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 45/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 46/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Finančního 
výboru města Šluknov pro rok 2022, dle návrhu.  

Usnesení č. 47/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

Usnesení č. 48/16Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Kontrolního 
výboru města Šluknov pro rok 2022, dle návrhu. 

19. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva 

  

20. Závěr zasedání

  








Mgr. Eva Džumanová
starostka                           


