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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 19. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  
konaného 31. října 2013 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 
1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 

prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně 
a užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti  

5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh  
a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně akcí typu 
technopárty 

6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  
č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů 

7. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  
č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství   

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2013 
9. Rozpočtové opatření č. 6 v roce 2013 
10. Statut Ekologického fondu města Šluknov 
11. Program regenerace MPZ Šluknov na rok 2014 
12. Projekt „Podpora terénní práce Šluknov“ na rok 2014  
13. Majetkové záležitosti – pozemky 

•   Zrušení předkupního práva (p. p. č. 2568/40 a 2568/41 v k. ú. Království) 
•   Revokace usnesení zastupitelstva města – prodej pozemků z majetku města  

(p. p. č. 424 v k. ú. Rožany) 
14. Různé 

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

15. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
16. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání 
Usnesení č. 01/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého  
18. zasedání s tím, že k němu nebyly vzneseny žádné námitky. 

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Usnesení č. 02/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu 
z 19. zasedání zastupitelstva – p. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora a p. Václava Žďánského. 

3. Schválení programu  
Usnesení č. 03/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program jednání 19. zasedání 
zastupitelstva města, dle návrhu.  

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných 
prostranství, k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně a 
užívání zařízení města sloužících potřebám veřejnosti 

Usnesení č. 04/19Z/2013: 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 
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zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013  
k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí, 
zeleně v zástavbě, ostatní veřejné zeleně a užívání zařízení města sloužících potřebám 
veřejnosti, s účinností od 01.01.2014, dle předloženého návrhu. 

5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh  
a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků, včetně akcí typu 
technopárty   

Usnesení č. 05/19Z/2013: 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. 2/2013  
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných 
kulturních podniků, včetně akcí typu technopárty, s účinností od 01.01.2014, dle předloženého 
návrhu.  

6. Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  
č. 4/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

Usnesení č. 06/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhodlo, že v případě ukončení 
skládkování komunálního odpadu na skládce v Rožanech,  bude zpracována změnová 
vyhláška k OZV 4/2012, ve znění změnové vyhlášky 3/2013 o místním poplatku za provoz 
systému, shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, kde bude zrušeno ustanovení v čl. 5  Osvobození, odst. e) osvobození poplatkové 
povinnosti od pobytu nebo vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo 
rodinného domu v k. ú. Rožany a v k. ú.  Královka za komunální odpad.  
Usnesení č. 07/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě § 14 odst. 
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 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. 3/2013, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012,  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, s účinností od 
01.01.2014, dle předloženého návrhu.  

7. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění Obecně závazná vyhláška  
č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

Usnesení č. 08/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě § 14 odst. 
2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 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. 4/2013, kterou se mění 
Obecně závazná vyhláška č. 5/2012,  o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 
s účinností od 01.01.2014, dle předloženého návrhu.  

8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2013 
Usnesení č. 09/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2013. 

9. Rozpočtové opatření č. 6 v roce 2013 
Usnesení č. 10/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje  rozpočtové 
opatření č. 6 v roce 2013 dle předloženého návrhu. 

10. Statut Ekologického fondu města Šluknov 
Usnesení č. 11/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o zřízení „Ekologického 
fondu města Šluknov“ s účinností od 01.01.2014, dle  předloženého návrhu. 

11. Program regenerace MPZ Šluknov na rok 2014 
Usnesení č. 12/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje připravované akce do 
Programu regenerace MPZ Šluknov na rok 2014 dle předloženého návrhu:  
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1) Spořitelna městská (Dům kultury Šluknov) – revitalizace fasády, 
2) Spořitelna městská (Dům kultury Šluknov) – stavební úpravy chodby  

ve 3. NP – m. č. 3.12, 
3) Šluknovský zámek – stavební úpravy sklepní místnosti č. 007 a 008, 
4) Šluknovský zámek – ohradní zeď parku – obnova zákrytů a hlavic, 
5) Kostel sv. Václava ve Šluknově – restaurování vitráží (I. etapa – 2 okna  

na 2 roky), 
6) Venkovská usedlost – Försterova č. p. 181 (č. e. 021) – oprava střechy,  
7) Karlova č. p. 310 – oprava kamenného soklu a podstávky. 

12. Projekt „Podpora terénní práce Šluknov“ na rok 2014 
Usnesení č. 13/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podání žádosti  o projekt 
„Podpora terénní práce Šluknov“ pro rok 2014 do programu Podpora terénní práce.  
Usnesení č. 14/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu 
„Podpora terénní práce Šluknov“ na rok 2014 podílem vlastních prostředků města Šluknov ve 
výši 31,13 %, tj. 118.000 Kč. 

13. Majetkové záležitosti – pozemky  
13.1 Žádost o zrušení předkupního práva 
Usnesení č. 15/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zrušit předkupní právo pro 
město Šluknov na pozemcích p. p. č. 2568/40 a p. p. č. 2568/41 v k. ú. Království, vyplývající 
z Kupní smlouvy č. 7/2012 ze dne 01.03.2012 mezi městem Šluknov a Pilou Šluknov, s. r. o., IČ 
27292274 se sídlem Zeyerova 234, 407 77 Šluknov.  
13.2 Revokace usnesení zastupitelstva města – prodej pozemků z majetku města  

(p. p. č. 424 v k. ú. Rožany) 
Usnesení č. 16/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje část usnesení Zastupitelstva 
města Šluknov č. 16/17ZM/2013 ze dne 20.06.2013, a to: „P. p. č.: 424, katastr: Rožany, druh 
pozemku: trvalý travní porost, výměra: 737 m2“ se mění na: „část p. p. č. 424 (v GP č. 308-
43/2013 vedený jako 424/2) katastr: Rožany, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 124 
m2“.  

14. Různé 
14.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
Usnesení č. 17/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov za období od posledního jednání Zastupitelstva města Šluknov. 
14.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 
Usnesení č. 18/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 
Usnesení č. 19/19Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

15. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 

Usnesení nepřijato.  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová v. r. 
starostka města  


