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Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 
Informace o přijatých usneseních 

z 6. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  
konaného 3. října 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.  4/2019, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

5. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby DC049043 Šluknov, K. H. Máchy – 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

6. Příspěvek na olympiádu svazku obcí Sever 2019 
7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2019 
8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2019 
9. Záměr prodeje bytových domů č. p. 4 a 6 v ul. Smetanova z majetku města 
10. Prodej bytových domů č. p. 108 – 109 a 209 
11. Pozemky 

• Prodej pozemků (p. p. č. 225 a část p. p. č. 2769/2 – vše v k. ú. Království, část p. p. 
č. 819  
a část p. p. č. 820 – vše v k. ú. Kunratice u Šluknova, část p. p. č. 1962/4 v k. ú. 
Království, část p. p. č. 1547/3 v k. ú. Šluknov, p. p. č. 976/1 v k. ú. Šluknov, část p. 
p. č. 2797/1 v k. ú. Císařský, p. p. č. 467/2 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 2887/3 a p. p. 
č. 3131 – vše v k. ú. Království, p. p. č. 537, p. p. č. 536, p. p. č. 535 a p. p. č. 550 – 
vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 528/6 v k. ú. Šluknov) 

• Nákup pozemků (část p. p. č. 19/1 v k. ú. Královka, část p. p. č. 1022, p. p. č. 
2387/10 a p. p. č. 2081/2 – vše v k. ú. Království) 

• Směna pozemků (p. p. č. 396 a část p. p. č. 820 – vše v k. ú. Kunratice, část p. p. č. 
1250/3  
v k. ú. Šluknov, část st. p. č. 336/2 a část p. p. č. 2442/1 – vše v k. ú. Císařský) 

• Přijetí pozemků darem (p. p. č. 3044/9. p. p. č. 3086/2, p. p. č. 3044/10, p. p. č. 
3044/11, p. p. č. 3044/12, p. p. č. 3044/13, p. p. č. 3044/14, p. p. č. 3044/15, p. p. č. 
3044/16, p. p. č. 3044/17 a p. p. č. 3044/18 – vše v k. ú. Království) 

12. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2018 – 2019   
13. Různé 

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

14. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
15. Závěr zasedání 
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1. Zahájení zasedání  

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z 6. zasedání 
pp. Mgr. Lenku Líbalovou a Mgr. Ivetu Laštůvkovou a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu 
Filipovou, DiS. 

3. Schválení programu 

Usnesení č. 2/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 6. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

4. Obecně závazná vyhláška č.  4/2019, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

Usnesení č. 3/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s ustanovením § 
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. 4/2019, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, dle předloženého návrhu. 

5. Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby DC049043 Šluknov, K. H. Máchy – 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu 

Usnesení 4/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci při 
přípravě a realizaci stavby DC049043 Šluknov, K. H. Máchy – rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu mezi městem Šluknov a Severočeskou vodárenskou společností, a. s., se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469 dle návrhu.  

6. Příspěvek na olympiádu svazku obcí Sever 2019 

Usnesení č. 5/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu 
příspěvku na olympiádu svazku obcí Sever ve výši 3.000 Kč.  

7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2019 

Usnesení č. 6/06ZM/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2019.  

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2019 

Usnesení č. 7/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 10 v roce 2019 dle předloženého návrhu.  

9. Záměr prodeje bytových domů č. p. 4 a 6 v ul. Smetanova z majetku města 

Usnesení č. 8/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr 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.  

Usnesení č. 9/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr 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. 

 

 



3 
 

10. Prodej bytových domů č. p. 108 – 109 a 209 

Usnesení č. 10/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek 
z vlastnictví města Šluknov a to pozemek p. č. 78 o výměře 206 m2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 108, pozemek p. č. 77 o výměře 175 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 109 a pozemek 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, kupujícímu – XXX, za kupní cenu 3.011.000 Kč (slovy 
Třimilionyjedenácttisíckorunčeských).  

Usnesení č. 11/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov a to 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, mezi městem Šluknov a XXX, za kupní cenu 
3.011.000 Kč (slovy Třimilionyjedenácttisíckorunčeských), dle návrhu.  

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č. 12/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje prodat nemovitý majetek 
z vlastnictví města Šluknov a to pozemek p. č. 1248 o výměře 296 m2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 209 a pozemek 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, kupujícímu – firmě K+M+K BARCI, s. r. o., IČ 03378063, se 
sídlem U Stružníku 1199/71, 736 01 Havířov – Bludovice, za kupní cenu 2.642.000 Kč (slovy 
Dvamilionyšestsetčtyřicetdvatisíc ).  

11. Pozemky 

11.1 Prodej pozemků 

Usnesení nebylo přijato.  

11.2 Prodej pozemků 

Usnesení č. 13/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedené části pozemků.  

P. p. č.: část 819, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 144-66/2018 o výměře 79 
m2 
P. p. č.: část 820, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 146 -138/2018 o výměře 
169 m2 
účel: scelení pozemků, cena: 22.072 Kč + náklady 

11.3 Prodej pozemků 

Usnesení č. 14/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1962/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 642 -131/2018 vedený jako díl „a“ o výměře 
451 m2 
účel: scelení pozemků, cena: 54.000 + DPH +náklady 

11.4 Prodej pozemků 

Usnesení č. 15/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.  



4 
 

P. p. č.: část 1547/3, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP č. 1942 -182/2018 vedené jako p. p. č. 
1547/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 144 m2 a p. p. č. 1547/8 – ostatní plocha, jiná plocha 
o výměře 87 m2 
účel: přístup k zadnímu vchodu do budovy čp. 1031 + přístup po schodišti, cena: 30.300 Kč + 
náklady 

11.5 Prodej pozemků 

Usnesení č. 16/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví manželům XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 976/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, bez budovy, výměra: 64 m2 
účel: pozemek pod stavbou, cena: 7.900 Kč + náklady 
 

11.6 Prodej pozemků 

Usnesení č. 17/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2797/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 463 -175/2018 vedený jako 
p. p. č. 2797/3 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 128 m2 
účel: scelení pozemků, cena: 17.701 Kč + náklady 

11.7 Prodej pozemků 

Usnesení nebylo přijato.  

Usnesení nebylo přijato. 

11.8 Prodej pozemků 

Usnesení č. 18/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: část 2887/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 652 -31/2019 vedený jako 
p. p. č. 2887/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 349 m2 a p. p. č. 2887/35 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2 
P. p. č.: 3131, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 43 m2 
účel: scelení pozemků, cena: 60.700 Kč + náklady 

11.9 Prodej pozemků 

Usnesení č. 19/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky pro stavbu RD.  

P. p. č. 537, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 177 m2 
P. p. č. 536, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 119 m2 
P. p. č. 535, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 36 m2 
P. p. č. 550, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.253 m2 
účel: stavba RD, minimální cena: 205.500 Kč + náklady + DPH  

Usnesení č. 20/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 34/KS-
2019 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.    
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11.10 Prodej pozemků 

Usnesení č. 21/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek jako přístup k pozemkům p. č. 535, 536, 537, 550 
v k. ú. Šluknov.  

P. p. č. 528/6, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 282 m2 
účel: přístup k p. p. č. 535, 536, 537, 550, cena: 56.400 Kč + náklady  
podmínka prodeje: vybudování plotu na hranici mezi p. p. č. 528/5 a p. p. č. 528/6 k. ú. Šluknov. 
Kupní cena za prodej pozemků bude ponížena o cenu za vybudování plotu do maximální výše 
40.000 Kč. 

11.11 Nákup pozemku 

Usnesení č. 22/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže 
uvedeného pozemku do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: část 19/1, katastr: Královka          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 126-176/2018 vedené jako díly „a+b+c“ 
o výměře 210 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 29.100 Kč + náklady 

11.12 Nákup pozemku 

Usnesení č. 23/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže 
uvedeného pozemku do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: část 1022, katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: dle GP č. 652-31/2019 vedený jako p. 
p. č. 1022/4 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 31 m2  
účel: pozemek pod komunikací, cena: 3.100 Kč (dle ZP) + náklady 

11.13 Nákup pozemku 

Usnesení č. 24/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného 
pozemku do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: 2387/10, katastr: Království          
druh pozemku: zahrada, výměra: 69 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 
účel: pozemek pod nově postaveným chodníkem a vysazeným živým plotem, cena: 15.180 Kč 
(220 Kč/m2) + náklady 

11.14 Nákup pozemku 

Usnesení č. 25/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného 
pozemku do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: 2081/2 katastr: Království          
druh pozemku: travní porost, výměra: 2 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 
účel: pozemek pod nově postaveným chodníkem, cena: 800 Kč (400 Kč/m2 - dohodou) + náklady 

11.15 Směna pozemků 

Usnesení č. 26/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX, ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

P. p. č.: 396, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda 
P. p. č.: část 820, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace 
celková výměra: dle GP č. 146 -138/2018 o výměře 197 m2 
účel: scelení pozemků, cena: 17.500 Kč + náklady 

za 
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majetek XXX: 

P. p. č.: část 134, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: zahrada 
celková výměra obou pozemků: dle GP č. 146 -138/2018 vedený jako díl „b“ o výměře 26 m2 
účel: scelení pozemků, cena: 2.600 Kč + náklady 

11.16 Směna pozemků 

V tomto bodě jednání nebylo hlasováno.  

11.17 Směna pozemků 

V tomto bodě jednání nebylo hlasováno. 

  Přijetí pozemků darem 

Usnesení č. 27/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem do svého 
majetku od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, níže uvedené 
pozemky.  

P. p. č.: 3044/9 katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 2 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 

P. p. č.: 3086/2 katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 5 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 

P. p. č.: 3044/10 katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 195 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 

P. p. č.: 3044/11 katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 361 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 

P. p. č.: 3044/12, katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 281 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 

P. p. č.: 3044/13 katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 167 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 

P. p. č.: 3044/14, katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 81 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 

P. p. č.: 3044/15, katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 14 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 

P. p. č.: 3044/16 katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 536 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 

P. p. č.: 3044/17 katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 709 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 

P. p. č.: 3044/18 katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 16 m2 (dle GP č. 658-86/2019) 
účel: převod pozemků pod nově postaveným chodníkem v Království, cena: dar  

11.18 Přijetí pozemků darem 

Usnesení č. 28/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem do svého 
majetku od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, níže uvedené 
pozemky.  

P. p. č.: část 199/3 katastr: Šluknov          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: vedený jako díl „a“ o výměře 21 m2 
dle GP č. 1961-56/2019 

P. p. č.: část 2803 katastr: Šluknov          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: vedený jako díl „b“ o výměře 662 m2 
dle GP č. 1961-56/2019 
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účel: převod pozemků pod nově postaveným chodníkem ve Šluknově, cena: dar 

12. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2018 – 2019 

Usnesení č. 29/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje „Monitorovací 
zprávu za období 2018 – 2019“ k Strategickému plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 2025. 

Usnesení č. 30/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje 
aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 2025, dle předloženého 
návrhu. 

13. Různé 

13.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 31/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

 

13.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 32/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 33/06Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  

14. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva 

  

15. Závěr zasedání 

   

 

 
Mgr. Eva Džumanová, v. r. 
starostka                            


