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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 
ze 17. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

konaného 2. března 2022 ve velkém sále Šluknovského zámku

Program jednání:

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Schválení prohlášení k situaci na Ukrajině a schválení finančního daru na pomoc 

Ukrajině 
5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2021 
6. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2022 dle platného 

Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2022 

7. Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu města Šluknov (statut fondu) 
8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2022 
9. Neinvestiční dotace na rok 2022 – MAS Český sever, z. s. 
10. Poskytnutí finančního příspěvku 2022 – Kostka Krásná Lípa 
11. Finanční podíl města organizacím pro akce Programu regenerace MPZ Šluknov 2022 
12. Neinvestiční účelové dotace na opravu fasád a střech 2022 
13. Pozemky 

• Žádost o vrácení DPH 
• Prodej pozemku (st. p. č. 61, část p. p. č. 187, část p. p. č. 186, p. p. č. 2766, p. p. 

č. 11/1, p. p. č. 11/2, p. p. č. 2371/2, p. p. č. 1956/2, p. p. č. 1956/1, p. p. č. 952, p. 
p. č. 953, část p. p. č. 2887/3 vše v k. ú. Království, část p. p. č. 1978/1 v k. ú. 
Šluknov, p. p. č. 1556, p. p. č. 2752/5 vše v k. ú. Císařský, p. p. č. 2626/14 v k. ú. 
Království, p. p. č. 1024/1, p. p. č. 1024/2 vše v k. ú. Rožany, p. p. č. 1101 v k. ú. 
Šluknov, p. p. č. 417/2 v k. ú. Císařský, p. p. č. 890/2 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 
2568/38 v k. ú. Království) 

• Žádost o snížení kupní ceny pozemku  
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 
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2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Usnesení č. 1/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu 
ze 17. zasedání zastupitelstva města pp. Mgr. Ivetu Laštůvkovou a Ing. Tomáše 
Kolonečného, a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.  

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 17. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu, po jeho doplnění. 

4. Schválení prohlášení k situaci na Ukrajině a schválení finančního daru na pomoc 
Ukrajině 

Usnesení č. 3/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prohlášení k situaci na 
Ukrajině dle navrženého znění.  

Usnesení č. 4/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí finančního daru 
na pomoc Ukrajině ve výši 50.000 Kč, který bude připsán na transparentní účet Veřejné 
finanční sbírky na pomoc Červeného kříže Ukrajině, organizace Český červený kříž, 
č. ú. 333999/2700, VS 1502. 

Usnesení č. 5/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí finančního daru 
na pomoc Ukrajině ve výši 50.000 Kč, který bude připsán na transparentní účet SOS 
Ukrajina, organizace Člověk v tísni, č. ú. 0093209320/0300.  

5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2021 

Usnesení č. 6/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2021.  

6. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2022 dle platného 
Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2022 

Usnesení č. 7/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2022 Českému 
červenému kříži Děčín, místní skupina Šluknov, se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, 
IČ 00426067 ve výši 50.000 Kč. 

Usnesení č. 8/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Českým červeným křížem Děčín, místní 
skupina Šluknov, se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, IČ 00426067 o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2022, a to ve výši 50.000 Kč na účel: 
Malý záchranář. 

Usnesení č. 9/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2022 Kruhu přátel vážné 
hudby, z. s., se sídlem Císařský 11, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 ve výši 40.000 Kč. 

Usnesení č. 10/17Z/2022: 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 2022, a to ve výši 40.000 Kč na účel: Koncertní činnost 
v roce 2022.  

Usnesení č. 11/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2022 SK Šluknov, z. s., se 
sídlem Žižkova 1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 ve výši 430.000 Kč. 

Usnesení č. 12/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SK Šluknov, z. s., se sídlem Žižkova 1051, 
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407 77 Šluknov, IČ 64707571 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2022, a to ve výši 430.000 Kč na účel: Celoroční činnost.  

7. Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu města Šluknov (statut fondu) 

Usnesení č. 13/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Zásady pro 
tvorbu a používání Sociálního fondu města Šluknov. 

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2022 

Usnesení č. 14/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1 v roce 2022 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. 

9. Neinvestiční dotace na rok 2022 – MAS Český sever, z. s. 

Usnesení č. 15/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města na období 2022 MAS Český sever, z. s., 
se sídlem Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 26983303 ve výši 15.000 Kč. 

Usnesení č. 16/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a MAS Český sever, z. s., se sídlem 
Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 26983303 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2022 - 2029, a to ve výši 15.000 Kč na účel: Strategie komunitně 
vedeného místního rozvoje MAS Český sever 2021 - 2027. 

10. Poskytnutí finančního příspěvku 2022 – Kostka Krásná Lípa 

Usnesení č. 17/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na období 2022 Kostka Krásná Lípa, 
příspěvková organizace se sídlem Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa, IČ 75139090 ve 
výši 40.000 Kč. 

Usnesení č. 18/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Kostka Krásná Lípa, příspěvková 
organizace se sídlem Masarykova 1094/4, 407 46 Krásná Lípa, IČ 75139090 ve výši 40.000 Kč 
na účel: Zajištění sociálních služeb. 

11. Finanční podíl města organizacím pro akce Programu regenerace MPZ Šluknov 2022 

O navrženém usnesení nebylo hlasováno.  

12. Neinvestiční účelové dotace na opravu fasád a střech 2022 

Usnesení č. 19/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na 
opravy fasád a střech v roce 2022 žadateli Pindjak Rastislav, doručovací adresa: Dvořákova 
911, 407 77 Šluknov, na opravu fasády objektu Dvořákova 911, 407 77 Šluknov, a to ve výši 
70.000 Kč. 

Usnesení č. 20/17Z/2022: 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 2022, a to ve výši 70.000 Kč na opravu 
fasády objektu Dvořákova 911, Šluknov.  

Usnesení č. 21/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na 
opravy fasád a střech v roce 2022 žadateli Václav Mareček, trvale Husova 612, 407 77 
Šluknov, na opravu fasády objektu Fibichova 451, Šluknov, a to ve výši 80.000 Kč. 

Usnesení č. 22/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
mezi městem Šluknov a panem Václavem Marečkem, trvalým pobytem Husova 612, 407 77 
Šluknov, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního 
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programu na opravy fasád a střech v roce 2022, na opravu fasády objektu Fibichova 451, 
Šluknov, a to ve výši 80.000 Kč. 

Usnesení č. 23/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na 
opravy fasád a střech v roce 2022 žadatelům Martinovi Hladíkovi a Renatě Hladíkové, trvale 
Císařský 69, 407 77 Šluknov, na opravu střechy objektu Císařský 69, Šluknov, a to ve výši 
50.000 Kč. 

Usnesení č. 24/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
mezi městem Šluknov a manželi Martinem Hladíkem a Renatou Hladíkovou, trvalým 
pobytem Císařský 69, 407 77 Šluknov, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci 
Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2022, na opravu 
střechy objektu Císařský 69, Šluknov, a to ve výši 50.000 Kč. 

Usnesení č. 25/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na 
opravy fasád a střech v roce 2022 žadatelům Martině Kudroňové a Ing. arch. Romanu 
Kudroňovi, trvale Dr. Edvarda Beneše 68, 407 77 Šluknov, na opravu střechy objektu 
Dr. Edvarda Beneše 68, Šluknov, a to ve výši 50.000 Kč. 

Usnesení č. 26/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje veřejnoprávní smlouvu 
mezi městem Šluknov a manželi Martinou Kudroňovou a Ing. arch. Romanem Kudroněm, 
trvalým pobytem Dr. Edvarda Beneše 68, 407 77 Šluknov, o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2022, 
na opravu střechy objektu Dr. Edvarda Beneše 68, Šluknov, a to ve výši 50.000 Kč. 

13. Pozemky

13.1 Žádost o vrácení DPH 

Usnesení č. 27/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje nevyhovět žádosti XXX 
o vrácení DPH, a to na základě posouzení a stanoviska daňového poradce JUDr. Ing. Jiřího 
Lance ze společnosti AGIS účetnictví a daně, a. s., které konstatuje, že DPH bylo při prodeji 
pozemku p. č. 1953 v k. ú Království vybráno oprávněně.  

13.2 Prodej pozemků 

O navrhovaném usnesení nebylo hlasováno.  

13.3 Prodej pozemků

O navrhovaném usnesení nebylo hlasováno.  

13.4 Prodej pozemku

Usnesení č. 28/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 2371/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 858 m2 
účel: stavba RD, cena: 320.000 + DPH + náklady 

Usnesení č. 29/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 14/KS-
2022 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

13.5 Prodej pozemků

O navrhovaném usnesení nebylo hlasováno.  

13.6 Prodej pozemků

Usnesení č. 30/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX níže uvedené pozemky pro stavbu RD.  
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P. p. č.: 952, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 396 m2 
P. p. č.: 953, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost 
P. p. č.: část 2887/3, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace 
oba výměra: dle GP č. 702-111/2021 vedený jako p. p. č. 953 – trvalý travní porost o výměře 
1.144 m2, účel: stavba RD, cena: 519.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 31/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 11/KS-
2022 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.

13.7 Prodej pozemku

O navrhovaných usneseních nebylo hlasováno.   

13.8 Prodej pozemků

O navrhovaném usnesení nebylo hlasováno.  

13.9 Prodej pozemku

Usnesení č. 32/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2626/14, katastr: Království 
druh pozemku: orná půda, výměra: 467 m2 

účel: zahrada pro stavbu RD, cena: 170.000 Kč + DPH + náklady 

13.10 Prodej pozemků

Usnesení č. 33/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 1024/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 223 m2 
P. p. č.: 1024/2, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 319 m2 
účel: zahrada, cena: 143.000 Kč + náklady 

13.11 Prodej pozemku

Usnesení č. 34/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1101, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 91 m2 

účel: zahrada, cena: 45.122 Kč + náklady 

13.12 Prodej pozemku

Usnesení č. 35/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 417/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 277 m2 

účel: zahrada, cena: 111.000 Kč + náklady 

13.13 Prodej pozemku

Usnesení č. 36/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 890/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 205 m2 

účel: zahrada, cena: 97.000 Kč + náklady 
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13.14 Prodej pozemku

O navrhovaném usnesení nebylo hlasováno.  

13.15 Prodej pozemku

Usnesení č. 37/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2568/38, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 701-110/2021 vedený jako díl „a“ o výměře 
179 m2 

účel: zahrada, cena: 68.100 Kč + DPH + náklady 

13.16 Žádost o snížení kupní ceny pozemku

Usnesení č. 38/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje nevyhovět žádosti XXX, 
o ponížení kupní ceny pozemku p. p. č. 2621/12 v k. ú. Šluknov o 50 % tj. z částky 
393.000 Kč + DPH na 196.500 Kč + DPH, z důvodu vynaložených investic do podmáčeného 
pozemku.

14. Různé

14.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 39/17Z/2022: 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. 40/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 

Usnesení č. 41/17Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.

15. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

 

16. Závěr zasedání

  

 

 

 

 
Mgr. Eva Džumanová, v. r. 
starostka města 

 

 

 




