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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  18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  

konaného 14. prosince 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu 
4. Schválení projektu EPC Šluknov 
5. Návrh OZV č. 1/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
6. Schválení provozně dispoziční studie revitalizace bývalé sokolovny 
7. Podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt „Vyhlídka na Židovském 

vrchu, Šluknov“ 
8. Schválení úpravy Návrhu změny č. 1 územního plánu Šluknov 
9. Koncepce rozvoje sociálních služeb ve Šluknově na období 2018 - 2019 
10. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2017 
11. Členské příspěvky na rok 2018 
12. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 
13. Projednání návrhu předběžného opatření v roce 2017 
14. Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2018 až 2020 
15. Pozemky 

 Prodej pozemků (p. p. č. 2738/1 a p. p. č. 2740 v k. ú. Císařský) 
 Nákup pozemků – schválení kupní smlouvy (p. p. č.: 521/1, p. p. č. 521/2, p. p. č. 

521/3 a p. p. č. 521/4 v k. ú. Šluknov)  
 Zrušení usnesení ZM –  bodu č. 2. 8. 7 z 24. zasedání ZM dne 08.09.2005 (p. p. č. 

741 v k. ú. Šluknov) 
16. Odstranění ochozu domu č. p. 1093 v ul. Lužická (DPS) 
17. Pojistná smlouva o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 
18. Nová právní úprava odměňování členů zastupitelstev obcí s účinností od 01.01.2018 

– novela zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši 
odměn členů zastupitelstev ÚSC 

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

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

1. Zahájení zasedání  
 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

Usnesení č. 1/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
18. zasedání p. Bc. Zdeňka Černého a p. Ing. Marka Kopeckého. 

3. Schválení programu  

Usnesení č. 2/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 18. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu po jeho doplnění. 
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4. Schválení projektu EPC Šluknov 

Usnesení nepřijato.   

5. Návrh OZV č. 1/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Usnesení č. 3/18Z/2017: 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. 1/2017 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
dle předloženého návrhu.   

6. Schválení provozně dispoziční studie revitalizace bývalé sokolovny 

Usnesení č. 4/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje provozně dispoziční studii 
revitalizace bývalé sokolovny, zpracovanou Ing. arch. Jiřím Kňákalem, dle návrhu. 

7. Podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj pro projekt „Vyhlídka na Židovském 
vrchu, Šluknov“ 

Usnesení č. 5/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov souhlasí s realizací a financováním 
akce „Vyhlídka na Židovském vrchu, Šluknov“ a schvaluje podání žádosti o podporu 
z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu 
v regionech pro předmětný projekt, dle  předloženého návrhu. 

8. Schválení úpravy Návrhu změny č. 1 územního plánu Šluknov 

Usnesení č. 6/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě stanoviska MěÚ Rumburk, odbor životního prostředí, Tř. 9. května 
1366/48, 408 01 Rumburk, č. j.: OŽP/21340-17/7-17/raus ze dne 31.05.2017: - do textové části 
v oblasti odpadového hospodářství bude doplněn text: Plocha VO2 – Překladiště - plocha 
bude zabezpečena před vstupem nepovolaných osob, bylo zajištěno řádné ukládání odpadu 
pouze na zpevněné plochy, odvoz odpadu v co nejkratším termínu a docházelo ke 
shromažďování pouze ostatních odpadů nikoliv nebezpečných odpadů. 

Usnesení č. 7/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě stanoviska Krajského úřadu Ústeckého kraje, odbor životního 
prostředí a zemědělství, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem – č. j.: 
2369/ZPZ/2017/UP-066 ze dne 18.07.2017: - Ochrana ZPF: - z návrhu budou vyřazeny 
následující plochy: OS26 a OS32; plocha S9 nebude součástí vyhodnocení záboru ZPF 
(ostatní plocha).  

Usnesení č. 8/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě stanoviska Státního pozemkového úřadu, pobočka Děčín, ul. 28. 
října 979/19, 405 01 Děčín – č. j.: SPU 298854/2017 ze dne 22.06.2017: - bude zapracován 
výstup Studie odtokových poměrů zpracovaných firmou Vodohospodářský rozvoj 
a výstavba, a. s., Praha, týkajících se Království 2 (okolo p. p. č. 2517/2 v k. ú. Království) – 
vytvoření průlehu.  

Usnesení č. 9/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, 
podatelna generálního ředitelství SŽDC, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 -  č.j.: 24475/2017-
SŽDC-GŘ-026 ze dne 07.06.2017: - koridor trati ČD bude nazván v souladu se ZÚR 
Ústeckého kraje jako návrhový koridor. 

Usnesení č. 10/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě připomínky občanů a vlastníků pozemků: změna návrhové plochy 
O5 – p. p. č. 2611/1, 2611/5, 2612 a 2613 vše v k. ú. a obci Šluknov na plochu OS bez 
požadavku pořízení ÚS. Na pozemcích je nutné respektovat stávající přepad z rybníka 
Zezulák, vč. jeho úprav a vedení veřejného vodovodu, který nebyl zahrnut v ÚS a vzrostlá 
zeleň.   
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Usnesení nepřijato. 

Usnesení č. 11/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě připomínky občanů a vlastníků pozemků: změna stavu plochy OV 
na plochu B – bydlení v bytových domech na st. p. č. 1978/2 a p. p. č. 1978/5 a 1978/6 v k. ú. 
a obci Šluknov.   

Usnesení č. 12/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě připomínky občanů a vlastníků pozemků: změna stavu části plochy 
v areálu býv. firmy BEKON z plochy V – výroba a skladování na plochu B – bydlení 
v bytových domech u ploch stávajících bytových domech. 

Usnesení č. 13/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě připomínky občanů a vlastníků pozemků: změna návrhu plochy 
OV12 O  - p. p. č. 1962/1 na návrhovou plochu OS. P. p. č. 1962/5 pak přičlenit do stavu 
plochy komunikace III. třídy. 

Usnesení č. 14/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě požadavku pořizovatele ÚP Šluknov: bude upraveno trasování 
cyklostezky Šluknov - Rožany dle zpracované PD. 

Usnesení č. 15/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě požadavku pořizovatele ÚP Šluknov: bude změněn stav vynětí 
z PUPFL na KC Království dle GP. 

Usnesení č. 16/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úpravu Návrhu změny č. 1 
ÚP Šluknov, na základě požadavku pořizovatele ÚP Šluknov: bude zanesen stav výstavby 
parkovišť pro hřbitov a smuteční síň dle zpracované PD. 

9. Koncepce rozvoje sociálních služeb ve Šluknově na období 2018 – 2019 

Usnesení č. 17/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Koncepci rozvoje 
sociálních služeb ve Šluknově na období 2018 – 2019. 

10. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2017 

Usnesení č. 18/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2017.  

11. Členské příspěvky na rok 2018 

Usnesení č. 19/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členských příspěvků za členství města Šluknov v Euroregionu Nisa na rok 2018 
v předpokládané výši 28.250 Kč. 

Usnesení č. 20/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členských příspěvků za členství města Šluknov v Dobrovolném svazku obcí SEVER na rok 
2018 v předpokládané výši 27.700 Kč.  

Usnesení č. 21/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
členských příspěvků za členství města Šluknov v Destinačním fondu Českého Švýcarska, 
o. p. s., na rok 2018 ve výši 26.450 Kč. 

12. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2018 

Usnesení č. 22/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh 
rozpočtu města Šluknov na rok 2018, a to návrh rozpočtu, kde příjmy jsou plánovány ve 
výši 111.193.330 Kč, výdaje ve výši 124.652.738 Kč, financování ve výši 13.459.408 Kč.  

Usnesení č. 23/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2018. 
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Usnesení č. 24/18Z/2017: 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 2018, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 25/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Závazné ukazatele 
rozpočtu města Šluknov na rok 2018 a ujednání k provádění rozpočtových opatření, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 26/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí neinvestičních 
příspěvků příspěvkovým organizacím města Šluknov, které jsou součástí předloženého 
rozpočtu na rok 2018. 

Usnesení č. 27/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet sociálního fondu 
města Šluknov na rok 2018, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 28/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpočet ekologického 
fondu města Šluknov na rok 2018, dle předloženého návrhu. 

13. Projednání návrhu předběžného opatření v roce 2017 

Usnesení č. 29/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje předběžné 
opatření v roce 2017 dle předloženého návrhu. 

14. Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2018 až 2020 

Usnesení č. 30/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Střednědobý 
výhled rozpočtu města Šluknov na období 2018 až 2020 dle předloženého návrhu. 

15. Pozemky 

15.1 Prodej pozemků 

Usnesení č. 31/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví Povodí Ohře, s. p., IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, níže 
uvedené pozemky.  

P. p. č.: 2738/1, katastr: Císařský      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 439-79/2016 vedené jako 
p. p. č. 2738/7  o výměře 4 m2, p. p. č. 2738/8 o výměře 18 m2, p. p. č. 2738/9 o výměře 6 m2, 
p. p. č. 2738/10 o výměře 53 m2 
P. p. č.: 2740, katastr: Císařský      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 439-79/2016 vedené jako 
p. p. č. 2740/2  o výměře 169 m2 
účel: rekonstrukce Šluknovského potoka, cena: 32.650 Kč + náklady + DPH 

15.2 Nákup pozemků – schválení kupní smlouvy 

Usnesení č. 32/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 43008 
mezi městem Šluknov a firmou Čepro, a. s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha – Holešovice, dle 
návrhu. 

15.3 Zrušení usnesení ZM –  bodu č. 2. 8. 7 z 24. zasedání ZM dne 08.09.2005  

Usnesení č. 33/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení z 24. zasedání 
Zastupitelstva města Šluknov ze dne 08.09.2005, vedené pod bodem č. 2.8.7. 

Usnesení č. 34/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov ruší Budoucí smlouvu kupní ze dne 
26.09.2005, která byla uzavřena v rámci nájemní smlouvy č. 52/NP-2005 mezi městem 
Šluknov a XXX. 

16. Odstranění ochozu domu č. p. 1093 v ul. Lužická (DPS) 

Usnesení č. 35/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje částečné vyřazení 
majetku INV. Č. 2999 – stavba občanského vybavení Lužická 1093 ve výši 476.025 Kč.   
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17. Pojistná smlouva o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 

Usnesení č. 36/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu 
o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce mezi městem Šluknov a Direct 
pojišťovnou, a. s., se sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 5073958, 
účinnou od 01.01.2018,dle předloženého návrhu.  

18. Nová právní úprava odměňování členů zastupitelstev obcí s účinností od 01.01.2018 
– novela zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši 
odměn členů zastupitelstev ÚSC 

Usnesení č. 37/18ZR/2017: Zastupitelstvo města Šluknov stanovuje podle § 84 odst. 1, 
písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů 
neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny za měsíc v následujících 
částkách: 

a) Místostarosta      17.000 Kč 
b) Člen rady města      5.000 Kč 
c) Předseda výboru ZM či komise RM   2.000 Kč 
d) Člen ZM (bez funkce)     1.000 Kč. 

Odměny jsou stanoveny dle Přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územně samosprávných celků v platném znění. Při souběhu výkonu funkcí 
se odměny nesčítají. Odměny budou poskytovány ode dne 01.01.2018. V případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne 
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.  

Usnesení č. 38/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje podle § 84 odst. 2 písm. 
o) ve vztahu k § 80 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů, o těchto plněních členům zastupitelstva z rozpočtu města s účinností od 
01.01.2018: 

a) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostu nebo člena zastupitelstva pověřeného k přijímání vůle snoubenců, že 
spolu vstupují do manželství – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města – 
podle článku 31 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací 
Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na 
období 2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

b) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostu a předsedu Komise Sbor pro občanské záležitosti, v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech – ve výši a za podmínek jako 
zaměstnancům města – podle článku 31 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov 
a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského 
úřadu Šluknov na období 2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

c) Příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena 
zastupitelstva obce, jde-li o starostu  – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům 
města – podle článku 13 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní 
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu 
Šluknov na období 2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

d) Příspěvek na stravování, jde-li o starostu – ve výši a za podmínek jako 
zaměstnancům města – podle článku 20 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov 
a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského 
úřadu Šluknov na období 2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

e) Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření 
nebo životní pojištění, jde-li o starostu  – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům 
města – podle článku 21 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní 
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organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu 
Šluknov na období 2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

f) Odměnu při významném životním výročí, jde-li o starostu – ve výši a za podmínek 
jako zaměstnancům města – podle článku 29, odst. 2 a násl. Kolektivní smlouvy mezi 
městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů 
a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

g) Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města 
– příspěvek na pojištění odpovědnosti člena zastupitelstva, jde-li o člena 
zastupitelstva – ve výši 100 %, tj. 1.474 Kč ročně podle Pojistné smlouvy o škodovém 
pojištění odpovědnosti zastupitelů obce s DIRECT pojišťovnou, a. s. účinností od 
01.01.2018. 

h) Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města 
– příspěvek na skupinové pojištění úrazu, jde-li o starostu – ve výši 100%, tj. 23.148 
Kč ročně podle Pojistné smlouvy č. 8001200215 skupinové pojištění úrazu s AIG 
Europe Limited ze dne 25.03.2015, ve znění jejích dodatků. 

i) Příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li  
o starostu – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města – podle článků 16 a 22 
Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu 
státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 – 2020 ze dne 
23.01.2017. 

j) Příspěvek na rekreaci, jde-li o starostu – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům 
města – podle článku 19 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní 
organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu 
Šluknov na období 2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

19. Různé  

19.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 39/18Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.   

19.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 40/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 

Usnesení č. 41/18Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

20. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva  

 

21. Závěr zasedání 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
 starostka  


