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Zveřejněna 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  8. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  

konaného 10. prosince 2015 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu 
4. Kontrola plnění usnesení 
5. Vyřazení zmařené investice za projektovou dokumentaci na rekonstrukci náměstí 

Míru 
6. Vyřazení zmařené investice na administraci žádosti o dotaci na pořízení zametacího 

stroje 
7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

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

8. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

9. Podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt „Modernizace turistické 
infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ 

10. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12 v roce 2015 
11. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 
12. Rozpočtový výhled města na období 2016 až 2018 
13. Členské příspěvky na rok 2016 
14. Prodej objektu z majetku města – bytový dům č. p. 625 
15. Pozemky 

 Prodej pozemku (část p. p. č. 2887/2 v k. ú. Království, st. p. č. 245 v k. ú. Císařský, 
p. p. č. 2751 v k. ú. Císařský) 

 Směna pozemku (část p. p. č. 2887/2 v k. ú. Království za část p. p. č. 575/1 
v k. ú. Království) 

 Zřízení věcného břemene (část p. p. č. 3146/1 v k. ú. Císařský) 
 Odkup pozemku od Pily Šluknov, s. r. o. (p. p. č. 2568/6 v k. ú. Království) 
 Prodej pozemků na autokrosovém závodišti (p. p. č. 2409/5, část p. p. č. 2411/3, 

p. p. č. 2411/2, p. p. č. 2351, p. p. č. 2353, p. p. č. 2355, p. p. č. 2356, p. p. č. 
2361/1, p. p. č. 2361/2, p. p. č. 2363, část p. p. č. 2345/1 – vše v k. ú. Šluknov) 

16. Projednání návrhu Statutu Šluknovských novin 
17. Různé 

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

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

1. Zahájení zasedání  

Usnesení nepřijato. 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

Usnesení č. 1/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
8. zasedání pp. Bc. Zdeňka Černého a p. Jiřího Beneše.   
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3. Schválení programu  

Usnesení č. 2/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 8. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu.  

4. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 3/08Z/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 23/07Z/2015 – úkol splněn.  

5. Vyřazení zmařené investice za projektovou dokumentaci na rekonstrukci náměstí 
Míru 

Usnesení č. 4/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vyřazení zmařené investice 
za projektovou dokumentaci na rekonstrukci náměstí Míru, pořízenou v letech 2007 – 2009 
(účet 041 – org. 7405).   

6. Vyřazení zmařené investice na administraci žádosti o dotaci na pořízení zametacího 
stroje 

Usnesení č. 5/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vyřazení zmařené investice 
za dokumentaci k vyřízení dotací na zametací stroj v rámci akce „Snížení imisní zátěže 
z dopravy ve městě Šluknov“ (účet 041 – org. 7401 a účet 042 – org. 0396). 

7. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, 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. 6/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě  
§ 10 písm. c) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se 
stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území města Šluknov 
s účinností od 01.01.2016, dle předloženého návrhu. 

8. Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

Usnesení č. 7/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě  
§ 10 písm. c) a v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2015  
o místním poplatku za provoz systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů dle předloženého návrhu. 

9. Podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt „Modernizace turistické 
infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ 

Usnesení č. 8/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov souhlasí s realizací akce 
„Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ 
a schvaluje podání žádosti o podporu z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 1. výzvy 
programu „Cestování dostupné všem“ pro předmětný projekt, dle  předloženého návrhu. 

10. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12 v roce 2015 

Usnesení č. 9/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 12 v roce 2015 dle předloženého návrhu. 

11. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 

Usnesení č. 10/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje pravidla 
rozpočtového provizoria na rok 2016 dle předloženého návrhu. 
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12. Rozpočtový výhled města na období 2016 až 2018 

Usnesení č. 11/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtový 
výhled města Šluknov na období 2016 až 2018 dle předloženého návrhu. 

13. Členské příspěvky na rok 2016 

Usnesení č. 12/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členských příspěvku za členství města Šluknov v Euroregionu Nisa na rok 2016 
v předpokládané výši 28.250 Kč.  

Usnesení č. 13/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členských příspěvku za členství města Šluknov v Dobrovolném svazku obcí SEVER na rok 
2016 v předpokládané výši 27.700 Kč.  

14. Prodej objektu z majetku města – bytový dům č. p. 625 

Usnesení č. 14/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
pozemku p. č. 1417 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba 
– budova s č. p. 625 v ulici T. G. Masaryka a dále pozemku p. č. 1418/1 o výměře 288 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.  

Usnesení č. 15/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení 
Zastupitelstva města Šluknov  14/08Z/2015 ve složení: Mgr. Eva Džumanová, Mgr. Bc. 
Rudolf Sochor, Bc. Zdeněk Černý, Ing. Petr Masopust, Bc. Michal Bušek a jako náhradníky 
Jiřího Beneše, Bc. Marka Kopeckého a Mgr. Martina Chrousta.  

15. Pozemky 

15.1 Prodej pozemku  

Usnesení č. 16/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedené pozemky. 

P. p. č. část 2887/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 568-125/2015 vedené jako 
p. p. č. 2887/14- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m2 a st. p. č. 596- zastavěná plocha 
o výměře 10 m2 
účel: koupě pozemku pod stavbou garáže a přístup k ní, cena: 4.500 Kč dle nabídky 

15.2 Prodej pozemku 

Usnesení č. 17/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedené pozemky. 

St. p. č. 245, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 307 m2 
P. p. č. 2751, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 266 m2 
účel: stavba přístřešku + zahrada, cena: 96.000 Kč dle nabídky  

15.3 Směna pozemků 

Usnesení č. 18/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX, ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č. část 2887/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 568-125/2015 vedené jako 
p. p. č. 2887/12- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 61 m2  
účel: směna pozemku dle stávajícího stavu, cena:  7.000 Kč dle nabídky 

za  

P. p. č. část 575/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 568-125/2015 vedené jako p. p. č. 575/5- ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 5 m2  
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účel: směna pozemku dle stávajícího stavu, cena: 700 Kč 

15.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 19/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
na části p. p. č. 3146/1 – vodní plocha, tok přirozený o výměře dle GP (výměra cca 50 m2) 
v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za účelem stavby „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, 
Šluknov - II. etapa“- stavba lávky přes Šluknovský potok, za cenu 500 Kč bez DPH, ve 
prospěch města Šluknov, náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ:00261688. Věcné břemeno 
zřizuje Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988.  

Usnesení č. 20/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti cesty a umístění stavby č. 948/2015 mezi Povodí Ohře s. p., 
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988 a městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 
Šluknov, IČ:00261688, dle návrhu.  

15.5 Odkup pozemku od Pily Šluknov, s. r. o. 

Usnesení č. 21/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného 
pozemku od firmy Pila Šluknov s.r.o., Zeyerova 234, 407 77 Šluknov níže uvedeného 
pozemku do svého majetku za částku 106.604 Kč. 

P. p. č. 2568/6, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2100 m2 
účel: zpětný odkup - nemožnost výstavby RD, cena: 106.604 Kč 

Usnesení č. 22/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení č. 21/24Z/2014 ze dne 
18.9.2014, které znělo: „Usnesení č. 21/24Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje 
nákup části níže uvedeného pozemku od firmy PILA Šluknov, s. r. o., Zeyerova 234, 407 77 
Šluknov.  

P. p. č. část 2568/6, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 30 m2) 
účel: komunikace, cena:  70 Kč/m2“ 

15.6 Prodej pozemků na autokrosovém závodišti 

Usnesení č. 23/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje prodat ze svého 
majetku XXX, níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 2409/5, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 614 m2 
P. p. č.: část 2411/3, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako p. p. č. 2411/7 
o výměře 573 m2 
P. p. č.: 2411/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 4.543 m2 
P. p. č.: 2351, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.617 m2 
P. p. č.: 2353, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.108 m2 
P. p. č.: 2355, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 702 m2 
P. p. č.: 2356, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 713 m2 
P. p. č.: 2361/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 18.541 m2 
P. p. č.: 2361/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.681 m2 
P. p. č.: 2363, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 1.358 m2 
P. p. č.: část 2345/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako 
p. p. č. 2345/3 o výměře 428 m2 
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účel: pozemky pod závodištěm autokrosu, cena: za nabízenou cenu 2 Kč/m2 

16. Projednání návrhu Statutu Šluknovských novin 

Usnesení nepřijato.   

17. Různé  

17.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 24/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.  

17.2 Zpráva o činnosti Finančního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 25/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 

17.3 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 26/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  

18. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva  

Usnesení č. 27/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje darovací smlouvu mezi 
městem Šluknov a Lužickou nemocnicí a poliklinikou Rumburk, a. s., dle návrhu. 

Usnesení č. 28/08Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje, že se bude předloženou 
žádostí pí Ing. Daniely Petrouškové a pí Mgr. Petry Gallové zabývat na svém příštím jednání. 

Usnesení nepřijato.   

19. Závěr zasedání 

Usnesení nepřijato.  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka  


