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Uveřejněna 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 
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  

konaného 30. května 2019 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 

a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo 
zkrácení doby nočního klidu  

5. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za 
rok 2018 a schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2018 

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2019 
7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2019 
8. Návrh na prodej bytových domů č. p. 108 – 109, č. p. 209 a č. p. 571 
9. Pozemky 

• Prodej pozemků (část p. p. č. 340/4 v k. ú. Šluknov, st. p. č. 391, st. p. č. 390, p. p. č. 
2946/1 a p. p. č. 2946/4 vše v k. ú. Císařský, část p. p. č. 2273/2 v k. ú. Šluknov, část 
p. p. č. 688 v k. ú. Královka, p. p. č. 1037/4 v k. ú. Království) 

• Dodatek ke kupní smlouvě ze dne 20.03.2019 (p. p. č. 1368/1, st. p. č. 228 a p. p. č. 
1369 vše v k. ú. Císařský) 

• Nákup pozemků (část p. p. č. 111/1 a část p. p. č. 111/3 vše v k. ú. Královka, p. p. č. 
534, p. p. č. 535, st. p. č. 536, část p. p. č. 528 vše v k. ú. Šluknov) 

• Směna pozemku (část p. p. č. 160/2 v k. ú. Šluknov) 
• Revokace usnesení ZM č. 35/03Z/2015, č. 33/23Z/2014 a č. 46/02Z/2018 (část p. p. č. 

1132 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 1125 a část p. p. č. 1126/1 vše v k. ú. Šluknov, část 
p. p. č. 105 a část p. p. č. 104 vše v k. ú. Královka)   

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

11. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
12. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání 

  

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
ustavujícího zasedání pp. Mgr. Ivanu Ganišinovou a Jiřího Beneše a zapisovatelkou zápisu  
pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   
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3. Schválení programu 

Usnesení č. 2/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 4. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo 
zkrácení doby nočního klidu 

Usnesení č. 3/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat podle § 10 písm. a), b) 
a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů a podle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o stanovení podmínek pro pořádání, 
průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo 
zkrácení doby nočního klidu, s účinností od 20.06.2019, dle předloženého návrhu. 

5. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za 
rok 2018 a schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2018 

Usnesení č. 4/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje celoroční 
hospodaření a návrh závěrečného účtu města Šluknov za rok 2018, a rozhoduje o vyjádření 
souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2018 bez výhrad. 

Usnesení č. 5/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Šluknov za rok 2018.  

Usnesení č. 6/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje účetní závěrku 
města sestavenou k 31.12.2018. 

Usnesení č. 7/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje výsledek hospodaření běžného 
účetního období roku 2018 města Šluknov ve výši 14.763 553,032 Kč. 

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2019 

Usnesení č. 8/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2019.  

7. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2019 

Usnesení č. 9/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4 v roce 2019 dle předloženého návrhu. 

8. Návrh na prodej bytových domů č. p. 108 – 109, č. p. 209 a č. p. 571 

Usnesení č. 10/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá vedoucímu Odboru správy 
majetku Ing. Petru Masopustovi připravit realizaci prodeje pozemku p. č. 78 o výměře 206 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 108, pozemku p. č. 77 
o výměře 175 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 109 
a pozemku p. č. 75/1 o výměře 117 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. 11/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá vedoucímu Odboru správy 
majetku Ing. Petru Masopustovi připravit realizaci prodeje pozemku p. č. 1248 o výměře 296 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 209 a pozemku p. č. 1247 
o výměře 706 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha), 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 nebylo schváleno. 

Usnesení č. 12/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá vedoucímu Odboru správy 
majetku Ing. Petru Masopustovi připravit realizaci prodeje pozemku p. č. 8 o výměře 343 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 4, v obci Šluknov, část 
obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.  
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Usnesení č. 13/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá vedoucímu Odboru správy 
majetku Ing. Petru Masopustovi připravit realizaci prodeje pozemku p. č. 9 o výměře 298 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 6, v obci Šluknov, část 
obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. 

9. Pozemky 

9.1 Prodej pozemků 

Usnesení č. 14/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 340/4, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, společný dvůr, výměra: dle GP č. 1939-143/2018 vedený jako 
p. p. č. 340/5 o výměře 36 m2 
účel: přístavba k domu – bezbariérový přístup, cena: 7.000 Kč + DPH + náklady 

9.2 Prodej pozemků  

Usnesení č. 15/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví firmě COLAS CZ, a. s., IČ 26177005, Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, níže uvedené 
pozemky.  

St. p. č.: 391, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště výměra: 766 m2 
St. p. č.: 390, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 33 m2 
P. p. č.: 2946/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 110 m2 
P. p. č.: 2946/4, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 121 m2 
účel: zvýšení bezpečnosti a eliminaci rizik vstupu nepovolaných osob do areálu lomu. Pozemky budou 
využity, jako součásti nově budovaných komunikací v lomu, cena: 85.000 Kč + náklady 

9.3  Prodej pozemků 

Usnesení č. 16/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2273/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP č. 1941-174/2018 vedený jako díl „a“ o výměře 
50 m2 
účel: stavba oplocení, cena: 7.200 Kč + náklady 

9.4 Prodej pozemků 

Usnesení č. 17/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
podílového spoluvlastnictví  XXX, část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 688, katastr: Královka          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 128-18/2019 vedený jako díl 
„e“ o výměře 18 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 1.260 Kč + DPH + náklady 

9.5 Prodej pozemků 

Usnesení č. 18/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 1037/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.183 m2 
účel: stavba RD, cena: 242.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 19/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 18/KS-2019 
mezi městem Šluknov a XXX, dle předloženého návrhu. 
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9.6 Dodatek ke Kupní smlouvě ze dne 20.03.2019 (zrušení výhrady zpětné koupě) 

Usnesení č. 20/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke kupní 
smlouvě ze dne 20.03.2019 mezi městem Šluknov jako prodávajícím a XXX jako kupujícími, na 
prodej níže uvedených pozemků z majetku města za účelem výstavby rodinného domu, dle 
předloženého návrhu. Předmětem dodatku je zrušení institutu výhrady zpětné koupě.  

P. p. č.: 1368/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.627 m2 
st. p. č.: 228, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 123 m2 
p. p. č.: 1369, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 108 m2 
účel: stavba rodinného domu, cena: 167.000 Kč + DPH 

9.7 Nákup pozemku 

Usnesení č. 21/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: část 111/1, katastr: Královka          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 128-18/2019 vedený jako díl „n“ o výměře 
40 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 2.800 Kč 

Usnesení č. 22/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

9.8 Nákup pozemku 

Usnesení č. 23/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: část 111/3, katastr: Královka          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 128-18/2019 vedený jako díly „j+h“  
o výměře 28 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 1.960 Kč  

9.9 Nákup pozemků 

Usnesení č. 24/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedených 
pozemků do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: 534, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 75 m2 

P. p. č.: 535, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 36 m2 
St. p. č.: 536, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 119 m2 
P. p. č.: část 528, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: dle GP č. 1959-32/2019 vedený jako 
p. p. č. 528/6 -ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 282 m2  
účel: přístup k pozemku pro výstavbu RD, cena: 102.400 Kč 

9.10 Směna pozemků 

O navrženém usnesení nebylo hlasováno.  

9.11 Revokace usnesení ZM č. 35/03Z/2015 ze dne 12.03.2015 

Usnesení č. 25/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 35/03Z/2015 z 3. zasedání ZM ze dne 12.03.2015, a to: text „výměra: dle GP (cca 343 
m2)“ se mění na: „výměra: dle GP č. 1923-134/2018 vedené jako pozemky p. č. 1132/2 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 222 m2 a p. č. 1132/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 29 m2“.  
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9.12 Revokace usnesení ZM č. 33/23Z/2014 ze dne 19.06.2014 

Usnesení č. 26/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 33/23Z/2014 z 23. zasedání ZM ze dne 19.06.2014, a to: za slova „schvaluje koupit“ se 
doplňuje text: „od XXX, a dále text: „výměra: cca 3 m2“ se mění na: „výměra: dle GP č. 1923-
134/2018 vedené jako pozemek p. č. 1125/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2 
m2“, a dále text: „výměra: cca 14 m2“ se mění na: „výměra: dle GP č. 1923-134/2018 vedené jako 
pozemky p. č. 1126/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 7 m2 a p. č. 1126/4 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2“. 

9.13 Revokace usnesení č. 46/02Z/2018 ze dne 18.12.2018 

Usnesení č. 27/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 46/02Z/2018 z 2. zasedání ZM ze dne 18.12.2018, a to text: „výměra: dle GP (cca 50 
m2)“ se mění na: „výměra: dle GP č. 128-18/2019 vedené jako pozemky díly „k+g“  
o celkové výměře 59 m2“, dále text: „výměra: dle GP (cca 10 m2)“ se mění na: „výměra: dle GP č. 
128-18/2019 vedený jako pozemek díl „m“ o výměře 22 m2“ a za tento text se doplňuje text: P. p. 
č. část 103, katastr: Královka, druh pozemku: orná půda, výměra: dle GP č. 128-18/2019 vedený 
jako pozemek díl „f“ o výměře 53 m2“.  

10. Různé 

10.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 28/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady 
města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

10.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 29/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 30/04Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  

11. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva 

 

12. Závěr zasedání 

 

 

 

 

  

Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


