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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  13. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  
konaného 8. prosince 2016 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu 
4. Darovací smlouva s ČEZ Distribuce na pořízení herních prvků na dětské hřiště 

v Císařském 
5. Analýza vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města 

Šluknov 
6. Koncepce prevence kriminality města Šluknov na období 2017 – 2022 
7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2016 a za období 

leden až říjen 2016 
8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 
9. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2017 
10. Projednání návrhu předběžného opatření v roce 2016 
11. Rozpočtový výhled města na období 2017 až 2019 
12. Členské příspěvky na rok 2017 
13. Vyčlenění zvláštního běžného účtu na tvorbu rezervy na výstavbu rozhleden na 

Jitrovníku a Grohmannově výšině 
14. Zahájení provozování hospodářské činnosti v roce 2017 
15. Deklarace Destinačního fondu Českého Švýcarska, o. p. s. a Dohoda o změně výše 

příspěvku do DF ČŠ 
16. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou se zrušuje obecně závazná 

vyhláška č. 2/2012 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných 
her 

17. Odpis nevymahatelné pohledávky 
18. Prodej rodinného domu č. p. 2 v ul. Smetanova 
19. Smlouva o budoucí smlouvě kupní – Komunikace pro pěší na hrázi Olexova rybníka 
20. Pozemky 

 Prodej pozemku (p. p. č. 93/4, p. p. č. 520/18 vše v k. ú. Nové Hraběcí, p. p. č. 422 
v k. ú. Rožany, p. p. č. 1688/1 v k. ú. Království, p. p. č. 2887/11, p. p. č. 3001/5, p. 
p. č. 2769/15, p. p. č. 2769/17, p. p. č. 3047/5, p. p. č. 2769/18, p. p. č. 2769/19, p. 
p. č. 2769/20, p. p. č. 2769/21, p. p. č. 2769/23, p. p. č. 2769/22, p. p. č. 3049/3, p. 
p. č. 3062/2, p. p. č. 3075/7, p. p. č. 3075/8, p. p. č. 3075/9, p. p. č. 3075/11, p. p. č. 
3075/12, p. p. č. 3075/15, p. p. č. 3075/16, p. p. č. 3075/13, p. p. č. 3075/14, p. p. č. 
1933/3, p. p. č. 2887/18, p. p. č. 2887/15, p. p. č. 2887/16, p. p. č. 2887/17, p. p. č. 
2887/19, p. p. č. 2887/21, p. p. č. 2887/22, p. p. č. 2887/20, p. p. č. 2993/3, p. p. č. 
3001/6, p. p. č. 3001/7, p. p. č. 3046/5, p. p. č. 2887/23, p. p. č. 2887/24, p. p. č. 
2887/25, p. p. č. 2887/26, p. p. č. 2887/27, p. p. č. 2887/28, p. p. č. 2952/3, p. p. č. 
2952/4, p. p. č. 2952/5, p. p. č. 2952/6, p. p. č. 3132 vše v k. ú. Království) 

 Revokace usnesení ZM č. 17/12Z/2016 ze dne 08.09.2016 (část p. p. č. 112/1 a 849 
v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 2733/1 a 3146/16 v k. ú. Císařský) 

 Směna pozemků (p. p. č. 1539/4 v k. ú. Šluknov za část p. p. č. 1532/2 v k. ú. 
Šluknov) 

 Přijmutí daru (p. p. č. 3044/3 v k. ú. Království, p. p. č. 2798, p. p. č. 2789, p. p. č. 
2761/2 vše v k. ú. Království, p. p. č. 691/1, p. p. č. 691/2, p. p. č. 718 vše v k. ú. 
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Fukov) 
 Žádost o zrušení předkupního práva (p. p. č. 2568/43, p. p. č. 2643/3, p. p. č.2646/3, 

p. p. č. 2646/2, p. p. č. 2646/1, p. p. č. 2568/42, p. p. č. 2568/39, p. p. č. 2646/5 vše 
v k. ú. Království  

 Revokace usnesení ZM č. 21/12Z/2016 (p. p. č. 825/5 v k. ú. Království) 
21. Podání žádosti o poskytnutí podpory MMR – Podpora pro odstraňování bariér 

v budovách pro rok 2017, projekt „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
22. Schválení architektonických studií rekonstrukce stadionu a přednádražního prostoru 
23. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění příloha obecně závazné vyhlášky 

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

24. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání 
se stavebním odpadem na území města Šluknov 

25. Nové využití kina Dukla 
26. Dohoda o přeshraniční spolupráci 
27. Účelový transfer Římskokatolické farnosti        
28. Různé 

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

29. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
30. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání  

 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

Usnesení č. 1/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
12. zasedání pí Ing. Tomáš Kolonečný a p. Ladislava Čurgaliho.  

3. Schválení programu  

Usnesení č. 2/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 13. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu, po jeho doplnění. 

4. Darovací smlouva s ČEZ Distribuce na pořízení herních prvků na dětské hřiště 
v Císařském 

Usnesení č. 3/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi 
městem Šluknov a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 
IV-Podmokly, IČ 24729035, na poskytnutí daru ve výši 60.000 Kč ve prospěch města 
Šluknov, dle předloženého návrhu. 

5. Analýza vhodnosti uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v majetku města 
Šluknov 

Usnesení č. 4/13R/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přípravu zadávací 
dokumentace a následnou realizaci veřejné zakázky na výběr poskytovatele energetických 
služeb, dle návrhu. 

6. Koncepce prevence kriminality města Šluknov na období 2017 – 2022 

Usnesení č. 5/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Koncepci prevence 
kriminality města Šluknov na období 2017 – 2022, dle návrhu. 

7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2016 a za období 
leden až říjen 2016 

Usnesení č. 6/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2016.  

Usnesení č. 7/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až říjen 2016.   
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8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2016 

Usnesení č. 8/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 13 za rok 2016 dle předloženého návrhu. 

9. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2017 

Usnesení č. 9/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje pravidla 
rozpočtového provizoria na rok 2017 dle předloženého návrhu. 

10. Projednání návrhu předběžného opatření v roce 2016 

Usnesení č. 10/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje předběžné 
opatření v roce 2016 dle předloženého návrhu. 

11. Rozpočtový výhled města na období 2017 až 2019 

Usnesení č. 11/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtový 
výhled města Šluknov na období 2017 až 2019 dle předloženého návrhu. 

12. Členské příspěvky na rok 2017 

Usnesení č. 12/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členských příspěvků za členství města Šluknov v Euroregionu Nisa na rok 2017 
v předpokládané výši 28.250 Kč. 

Usnesení č. 13/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členských příspěvků za členství města Šluknov v Dobrovolném svazku obcí SEVER na rok 
2017 v předpokládané výši 27.700 Kč.  

13. Vyčlenění zvláštního běžného účtu na tvorbu rezervy na výstavbu rozhleden na 
Jitrovníku a Grohmannově výšině 

Usnesení č. 14/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo  
o vyčlenění zvláštního běžného účtu na tvorbu rezervy na výstavbu rozhleden na Jitrovníku 
a Grohmannově výšině dle předloženého návrhu. 

14. Zahájení provozování hospodářské činnosti v roce 2017 

Usnesení č. 15/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje zahájení 
hospodářské činnosti v roce 2017 dle předloženého návrhu. 

15. Deklarace Destinačního fondu Českého Švýcarska, o. p. s. a Dohoda o změně výše 
příspěvku do DF ČŠ 

Usnesení č. 16/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Deklaraci Destinačního 
fondu Českého Švýcarska, o. p. s., jehož je město Šluknov řádným členem, dle návrhu. 

Usnesení č. 17/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Přílohu č. 3 Deklarace 
Destinačního fondu Českého Švýcarska, o. p. s. – Dohodu o změně výše příspěvku do 
Destinačního fondu Českého Švýcarska, kterou se od roku 2017 zvyšuje příspěvek města 
Šluknov do Destinačního fondu Českého Švýcarska na 26.450 Kč ročně, dle návrhu.  

16. Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2016, kterou se zrušuje obecně závazná 
vyhláška č. 2/2012 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných 
her 

Usnesení č. 18/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2012 
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her, dle návrhu, 
s účinností od 01.01.2017. 
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17. Odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení č. 19/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje odpis nevymahatelné 
pohledávky za nezaplacené nájemné a vyúčtování služeb ve výši 130.618 Kč od dlužníka 
XXX.   

18. Prodej rodinného domu č. p. 2 v ul. Smetanova 

Usnesení č. 20/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
pozemku p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – 
budova s č. p. 2 v ul. Smetanova, v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území 
Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Rumburk, dle návrhu varianty 2.. 

19. Smlouva o budoucí smlouvě kupní – Komunikace pro pěší na hrázi Olexova rybníka 

Usnesení č. 21/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě kupní mezi městem Šluknov a XXX a XXX, na převedení vlastnického práva 
k budoucí komunikaci pro pěší na p. p. č. 1083, 610/1 a 610/3, vše v k. ú. Rožany a obci 
Šluknov dle návrhu, kdy kupní cena bude stanovena znaleckým posudkem.  

20. Pozemky 

20.1 Prodej pozemku 

Usnesení č. 22/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku  
XXX níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 93/4, katastr:  Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.161 m2 
účel: stavba RD, cena: 250.000 Kč bez DPH + náklady, pokud budou splněny podmínky záměru 
prodeje, je možné vrátit 50 % z kupní ceny max. však 50.000 Kč 

20.2 Prodej pozemku 

Usnesení č. 23/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 520/18, katastr:  Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.406 m2 
účel: stavba RD, cena: 150.000 Kč bez DPH + náklady, pokud budou splněny podmínky záměru 
prodeje, je možné vrátit 50 % z kupní ceny max. však 50.000 Kč  

20.3 Prodej pozemku  

Usnesení č. 24/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 422, katastr:  Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.331 m2 
účel: umístění sklepení + přístup k náhonu, cena: 200.000 Kč + náklady 

20.4 Prodej pozemku 

Usnesení č. 25/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 1688/1, katastr:  Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 378 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 15.500 Kč + náklady 

20.5 Prodej pozemku 

Usnesení č. 26/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
Povodí Ohře s. p., IČ: 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, níže uvedené pozemky.  

a) p. p. č. 2887/11 – vodní plocha o výměře 59 m2, p. p. č. 3001/5 – vodní plocha 
o výměře 18 m2, p. p. č. 2769/15 – vodní plocha o výměře 68 m2, p. p. č. 2769/17 – 
vodní plocha o výměře 9 m2, p. p. č. 3047/5 – vodní plocha o výměře 17 m2,  
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katastr: Království, účel: narovnání vlastnických vztahů 
cena: 5.130 Kč + DPH + náklady 

a 

b) p. p. č. 2769/18 – vodní plocha o výměře 60 m2, p. p. č. 2769/19 – vodní plocha 
o výměře 17 m2, p. p. č. 2769/20 – vodní plocha o výměře 124 m2, p. p. č. 2769/21 – 
vodní plocha o výměře 134 m2, p. p. č. 2769/23 – vodní plocha o výměře 31 m2, p. p. č. 
2769/22 – vodní plocha o výměře 42 m2, p. p. č. 3049/3 – vodní plocha o výměře 3 m2, 
p. p. č. 3062/2 – vodní plocha o výměře 18 m2, p. p. č. 3075/7 – vodní plocha o výměře 
10 m2, p. p. č. 3075/8 – vodní plocha o výměře 20 m2, p. p. č. 3075/9 – vodní plocha 
o výměře 215 m2, p. p. č. 3075/11 – vodní plocha o výměře 73 m2, p. p. č. 3075/12 – 
vodní plocha o výměře 149 m2, p. p. č. 3075/15 – vodní plocha o výměře 31 m2, p. p. č. 
3075/16 – vodní plocha o výměře 23 m2, p. p. č. 3075/13 – vodní plocha o výměře 2 
m2, p. p. č. 3075/14 – vodní plocha o výměře 3 m2, p. p. č. 1933/3 – vodní plocha 
o výměře 33 m2, p. p. č. 2887/18 – vodní plocha o výměře 41 m2, p. p. č. 2887/15 – 
vodní plocha o výměře 53 m2, 2887/16 – vodní plocha o výměře 37 m2, 2887/17 – 
vodní plocha o výměře 58 m2, 2887/19 – vodní plocha o výměře 8 m2, 2887/21 – vodní 
plocha o výměře 80 m2, 2887/22 – vodní plocha o výměře 1 m2, 2887/20 – vodní 
plocha o výměře 71 m2, p. p. č. 2993/3 – vodní plocha o výměře 5 m2, 3001/6 – vodní 
plocha o výměře 30 m2, 3001/7 – vodní plocha o výměře 56 m2, 3046/5 – vodní plocha 
o výměře 62 m2, 2887/23 – vodní plocha o výměře 4 m2, 2887/24 – vodní plocha 
o výměře 16 m2, 2887/25 – vodní plocha o výměře 16 m2, 2887/26 – vodní plocha 
o výměře 87 m2, 2887/27 – vodní plocha o výměře 2 m2, 2887/28 – vodní plocha 
o výměře 23 m2, 2952/3 – vodní plocha o výměře 32 m2, 2952/4 – vodní plocha 
o výměře 127 m2, 2952/5 – vodní plocha o výměře 3 m2, 2952/6 – vodní plocha 
o výměře 116 m2, 3132 – vodní plocha o výměře 9 m2  

katastr: Království, účel: narovnání vlastnických vztahů 
cena: 57.750 Kč + náklady  

Usnesení č. 27/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu 
č. 1181/2016  mezi městem Šluknov a Povodím Ohře, s. p., IČ 70889988, Bezručova 4219, 
430 03 Chomutov, dle návrhu. 

20.6 Revokace usnesení ZM č. 17/12Z/2016 ze dne 08.09.2016 

Usnesení č. 28/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje revokaci části usnesení 
Zastupitelstva města Šluknova č. 17/12Z/2016 ze dne 08.09.2016, a to tak, že u pozemků - 
část p. p. č. 112/1 a 849 v katastru Šluknov a část p. p. č. 2733/1 a 3146/16 v katastru 
Císařský se k nabízené ceně doplňuje text: „bez DPH“. 

Usnesení č. 29/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu 
č. 697/2016 mezi městem Šluknov a Povodím Ohře s. p., IČ: 70889988, Bezručova 4219, 430 
03 Chomutov, dle návrhu. 

20.7 Směna pozemků 

20.8 Přijmutí daru 

Usnesení č. 30/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem od 
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem, do svého majetku níže 
uvedený pozemek.  

P. p. č.: 3044/3, katastr: Království        
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 11 m2 dle GP č. 562-127/2015 
účel: okolí křížku 

20.9 Přijmutí daru 

Usnesení č. 31/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem od 
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem, do svého majetku níže 
uvedené pozemky. 

P. p. č.: 2798, katastr: Království        
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druh pozemku: ostatní plocha, silnice, výměra: 5.198 m2 

P. p. č.: 2789, katastr: Království        
druh pozemku: ostatní plocha, silnice, výměra: 15.124 m2 

P. p. č.: 2761/2, katastr: Království        
druh pozemku: ostatní plocha, silnice, výměra: 198 m2 dle GP č. 601-95/2016 

P. p. č.: 691/1, katastr: Fukov        
druh pozemku: ostatní plocha, silnice, výměra: 22.530 m2 

P. p. č.: 691/2, katastr: Fukov        
druh pozemku: ostatní plocha, silnice, výměra: 4.171 m2 

P. p. č.: 718, katastr: Fukov        
druh pozemku: ostatní plocha, silnice, výměra: 384 m2 

20.10 Žádost o zrušení předkupního práva 

Usnesení č. 32/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní 
smlouvě č. 7/2012 mezi městem Šluknov a Pilou Šluknov, s. r. o., IČ 27292274, Zeyerova 
234, 407 77 Šluknov, dle návrhu.  

20.11 Revokace usnesení ZM č. 21/12Z/2016 

Usnesení č. 33/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje revokaci části usnesení 
Zastupitelstva města Šluknova č. 21/12Z/2016 ze dne 08.09.2016, a to: „cena: dle znaleckého 
posudku“ se mění na „cena: 13.000 Kč“.  

21. Podání žádosti o poskytnutí podpory MMR – Podpora pro odstraňování bariér 
v budovách pro rok 2017, projekt „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 34/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podání žádosti  
o podporu z MMR – číslo 117D622 – Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou 
službou a v budovách městských a obecních úřadů, projekt Stavební úpravy radnice ve 
Šluknově, včetně závazku spolufinancování projektu ve výši min. 50 %, dle  předloženého 
návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 

22. Schválení architektonických studií rekonstrukce stadionu a přednádražního prostoru 

Usnesení č. 35/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Architektonickou studii 
sportovního areálu města Šluknov, zpracovanou společností S.A.W. Consulting, s. r. o., dle 
návrhu. 

Usnesení č. 36/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje urbanisticko-
architektonickou studii řešení přednádražního prostoru ve městě Šluknov, zpracovanou 
XXX, dle návrhu.  

23. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se mění příloha obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Usnesení č. 37/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podle § 14 odst. 2 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích 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. 3/2016, kterou se mění příloha obecně závazné vyhlášky 
č. 4/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních poplatků dle předloženého návrhu. Výše poplatku se 
nemění.   

24. Obecně závazná vyhláška č. 4/2016, 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. 38/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podle § 17 odst. 2 zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů a podle § 10 písm. d) 
a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
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předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání 
se stavebním odpadem na území města Šluknov, dle předloženého návrhu. 

25. Nové využití kina Dukla 

Usnesení č. 39/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje záměr využití kina Dukla 
jako sportovního a volnočasového centra, dle předloženého návrhu.  

26. Dohoda o přeshraniční spolupráci 

Usnesení č. 40/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Dohodu o přeshraničním 
poskytování pomoci a spolupráci v protipožárních opatřeních mezi hasičským záchranným 
sborem Ústeckého kraje a okresem Bautzen, okresem Löbau-Zittau, okresem Saské 
Švýcarsko a okresem Weisseritz, dle návrhu. 

27. Účelový transfer Římskokatolické farnosti 

Usnesení č. 41/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje poskytnutí 
účelového transferu Římskokatolické farnosti, arciděkanství Šluknov, Farní 154, 407 77 
Šluknov ve výši 129.000 Kč. 

28. Různé  

28.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 42/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.  

28.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 43/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 

Usnesení č. 44/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

Usnesení č. 45/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Kontrolního 
výboru města Šluknov pro rok 2017, dle návrhu. 

29. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva  

Usnesení č. 46/13Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje, že funkce člena rady města 
pro oblast komunálních služeb Bc. Zdeňka Černého bude na základě žádosti jmenovaného 
a návrhu starostky města s účinností od 01.01.2017 vykonávána v souladu s § 84 odst. 2 
písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů jako 
neuvolněná a pověření pro oblast komunálních služeb se ruší.  

30. Závěr zasedání 

 

 

 
 
Mgr. Džumanová Eva 
starostka 
 


