
 
 

Plnění Programového prohlášení zastupitelstva m ěsta Šluknov  
ve volebním období 2010 – 2014 

 
Zastupitelstvo města shrnulo reálné záměry a cíle v dokumentu – Programové 
prohlášení zastupitelstva města Šluknov na volební období 2010 – 2014. Vzhledem 
ke končícímu volebnímu období je předkládána veřejnosti tato zpráva o plnění 
programového prohlášení.  
Předešlé čtyři roky byly poznamenány několika negativními vlivy, které jsme jako 
zastupitelé ovlivnit nemohli: 

- vliv několikaleté ekonomické krize  
- končící dotační období (2010 – 2014) a zastavení Regionálního operačního 

programu Severozápad a tím i snížená možnost podávání žádostí o dotace, 
zejména na investiční projekty  

- splácení celkem 3 úvěrů z předchozích ve výši cca 5 mil. Kč za rok (úvěr na 
stavbu 40 bytů v Jiráskově ulici, úvěr na rekonstrukci zámku a úvěr na stavbu 
pečovatelských bytů v Nerudově ulici) 

- problematika sestěhování sociálně slabých do města a vznik sociálních 
nepokojů 

- neuhrazené závazky (faktury) města ve výši cca 4 mil. Kč, které musely být 
doplaceny 

- další závazky z let předešlých – zejména financování opravy nepovedené 
rekonstrukce ZŠ (5,6 mil. Kč) a úhrada soudních a právních poplatků za 
podanou soudní žalobu v této věci, doplacení neuhrazeného DPH za opravy 
místních komunikací z roku 2008 (1,7 mil. Kč), instalace měřičů tepla ve všech 
bytech a bytových domech ve vlastnictví města, která nebyla podle zákona 
provedena a musela být provedena dodatečně apod.  

- snižování a nakonec úplné zastavení příjmů ze skládkování na skládce  
v Rožanech apod. 

Všechny tyto faktory se negativně odrazily především na investičních akcích města 
v prvních třech letech, kdy muselo být prioritou především vyrovnání se s těmito 
finančními závazky a s tím související nastavení rozpočtové odpovědnosti, řešení 
úspor v provozních nákladech a sestavení reálných rozpočtů a rozpočtového výhledu 
tak, aby město nemělo problémy s průběžným financováním svých potřeb a běžného 
cash flow. To se naštěstí podařilo, a tak do rozpočtu letošního roku již mohlo město 
„s čistým štítem“ a veškerými uhrazenými závazky zařadit již mnohem více 
investičních akcí, a to i přesto, že byly zcela zastaveny příjmy ze skládky. 
 

A. Územní plán a komunikace 
spln ěno: Územní plán byl schválen, je zpracována projektová dokumentace 
na rekonstrukci a stavbu nového chodníku v Císařském. 



nespln ěno:  Dotace na vybudování kanalizace jsme nedosáhli, neboť 
nesplňujeme podmínky dotace – aglomerace města, obchvat u Plastonu nebyl 
realizován. 
 

B. Nemovitý majetek a bytová výstavba 
1. spln ěno: Inventarizace, technické posouzení budov a ekonomické 

zhodnocení provedeno. K prodeji navrženo 9 bytových domů, prodány 
všechny. Započata rekonstrukce stávajícího bytového a nebytového fondu – 
výměny oken a dveří, opravy střech, fasády. Financování pečovatelských bytů 
pod náměstím zajištěno z dotace a z úvěru ve výši 10 mil. Kč. Všechny byty 
jsou pronajaty, příprava pozemků pro výstavbu rodinných domů – zasíťování 
parcel na Židovském vrchu, u Toposu. Opravy mostů po povodních 
dokončeny. Žádosti o dotace na rekonstrukci objektů v majetku města 
podávány. Získány dotace na zateplení MŠ Žižkova ul., rekonstrukce 
tělocvičny, výstavbu kompostárny. 
nespln ěno: Příprava na obchvat u Plastonu nezahájena. 
 

C. Kultura a volno časové aktivity 
spln ěno: Došlo k sjednocení pracovišť kultury a informačního centra pod 
Odbor kultury, zlepšila se propagace kulturních akcí, tradiční kulturní akce 
jsou zachovány. Na sídlišti bylo vybudováno nové sportovní hřiště, byla 
dodatečně zkoulaudována dětská hřiště ve městě a budova na stadionu. 
Tenisové kurty na hřišti jsou opět pod správou Technických služeb Šluknov  
a jsou zpřístupněny veřejnosti. Byla nastavena jednotná a transparentní 
pravidla pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města a je tak 
zachována finanční podpora volnočasových aktivit ve městě dle nastavených 
pravidel – podání žádostí v termínu, následné vyúčtování. 
nespln ěno: Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci a zpřístupnění dolu 
Schweidrich, bohužel jsme dotaci neobdrželi. 

 
D. Bezpečnost 

spln ěno: Uzavřena dohoda o vzájemné spolupráci města, Městské policie  
a Policie ČR. Působení 2 asistentů prevence kriminality v rámci dotace z MV 
ČR Zhotovení nového povodňového plánu. K součinnosti vyzváni všichni 
občané žijící v záplavových oblastech – evidováno.  
nespln ěno: Projekt na kamerový systém nezpracován, v současnosti se řeší 
možnost umístění kamery na náměstí. V žádosti o dotaci na stavbu Centra 
záchranných služeb jsme neuspěli. V tomto roce bude zadáno zpracování 
projektové dokumentace. Územní rozhodnutí je vydáno. 
 

E. Školství 
spln ěno: Podporujeme projekty škol. V rámci spolupráce se střední školou 
proběhly rekvalifikace pracovníků v rámci projektu „Uč se a pracuj“. Odborná 
praxe žáků SŠ probíhala na MěÚ. Spolupráce se speciální školou je velmi 
dobrá. Nově zrekonstruovaná půdní vestavba na základní škole je opravena, 
zkolaudována a uvedena do provozu. Podpora pro nové učitele ze strany 
města trvá, např. přidělení bytu. 
nespln ěno:  Personální změny jsou v kompetenci vedení základní školy. 
 

 



F. Zdravotnictví 
spln ěno: Problematika zajištění zdravotnické péče s lékaři diskutována. SPRŠ 
opakovaně na svých jednáních řešilo tuto otázku, podporuje zachování Lužické 
nemocnice v Rumburku, proběhla i jednání s ředitelem nemocnice. MUDr. Lubica 
Straková po ukončení své lékařské praxe předala svou ordinaci MUDr. Vratislavu 
Prejzkovi, péče o pacienty je zachována. Jsou poskytovány podpory v objektu 
města pro dia poradnu. 

nespln ěno: Nové prostory pro možné ordinace v objektech v majetku města 
nebyly vytipovány. Stabilní plocha pro přistávání vrtulníku není zajištěna, 
vrtulníky přistávají co nejblíže zraněným i ve velmi složitém terénu. 

 
G. Péče o životní prost ředí 
spln ěno: Podporujeme bezúplatné ukládání odpadu pro občany města ve 
sběrném dvoře zdarma. Ve spolupráci s MP a odborů městského úřadu se černé 
skládky odstraňují s cílem dohledat pachatele a vymáhat náklady na jejich 
odstraňování. Založen Ekologický fond města. Získání a realizace velkého 
množství dotací v oblasti péče o životní prostředí (např. úprava bývalého hřbitova 
na Fukově, revitalizace zeleně VKP Křížový vrch, pasport zeleně a inventarizace 
dřevin ve veřejných prostranstvích, výsadba ovocné aleje na Knížecí, ošetření 
památných stromů apod.). 
nespln ěno:  Spolu se změnou sociálního složení obyvatelstva v průběhu čtyř let a 
lhostejností některých občanů se černé skládky stále objevují. Občané bohužel 
nevyužívají možnosti ukládat zdarma odpad do sběrného dvora. 
 
H. Ekonomika 
spln ěno: Zcela nově a správně sestaven rozpočet města, s ohledem na finanční 
závazky a možnosti rozpočtu města podpora dotačních titulů. Efektivní nastavení 
výdajů na správu a údržbu obecního majetku. Audit hospodaření obce zajišťuje 
starostka u KÚ Ústí n. Labem pravidelně a zdarma.  
nespln ěno:  Nebyl vytvořen zvláštní účet na odstranění zátěže pod starou 
skládkou na pozemku v majetku města. Na základě výsledků jednání s dotčenými 
orgány vyplynulo, že za tuto starou skládku nenese město odpovědnost (pokud jí 
v budoucnosti na sebe samo nepřevezme) a řešení případné zátěže by tak bylo 
v kompetenci státu. Vývoj jednání s firmou Marius Pedersen vedl u ukončení 
skládkování komunálního odpadu na skládce v Rožanech. 
 
I. Podnikání a služby 
spln ěno: Ve městě vybudován supermarket Penny. Místní firmy a živnostníci 
oslovováni v rámci výběrových řízení, jejich propagace na akcích města 
umožněna. 
nespln ěno:  Dotazníkovým šetřením specifikovat, jaké služby obyvatelům chybí. 
 
J. Vzájemná komunikace 
spln ěno: Členové zastupitelstva města měli možnosti k větší prezentaci sebe 
samých tak, aby byli pro občany adresní. Starostka zavedla tradici setkávání 
s občany na zámku za účelem besedy k aktuálním i všeobecným tématům. 
Uzavřením úřadovny MěÚ za hasičárnou došlo ke sloučení odborů městského 
úřadu v budově radnice. Pouze stavební úřad je přestěhován do domu na 
náměstí. Kompletní sloučení i se SÚ bude možné až po rekonstrukci radnice. 
Občané mají volný vstup na radnici i mimo úřední dny. 


