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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 9. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 

konaného 30. června 2020 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov 

za rok 2019 a schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2019 
5. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 roce 2020 
6. Projednání souhlasu se zařazením území města Šluknov do územní působnosti MAS 

Český Sever, z. s., pro období 2021 – 2027 
7. Spolufinancování projektu „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov“ 
8. Komunitní projednání projektu a podání žádosti na akci „Zabezpečení kulturního 

centra regionu – Šluknovského zámku“ 
9. Záměr prodeje bytových domů č. p. 4 a 6 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská 

z majetku města 
10. Pozemky 

• Zrušení usnesení (část p. p. č. 160/2 v k. ú. Šluknov)   
• Směna pozemků (část p. p. č. 160/2 v k. ú. Šluknov) 
• Prodej pozemků (p. p. č. 291/1, p. p. č. 2736/2 vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 125/15 

v k. ú. Císařský, p. p. č. 162 v k. ú. Kunratice u Šluknova, p. p. č. 274 v k. ú. 
Rožany) 

• Revokace usnesení č. 21/07Z/2020 (p. p. č. 1528/2 v k. ú. Šluknov) 
• Bezúplatný převod do vlastnictví města (p. p. č. 1539/5 v k. ú. Šluknov) 

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

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

1. Zahájení zasedání 

  

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu 
z 9. zasedání pp. Boženu Zemanovou a Ing. Pavla Kouta, a zapisovatelkou zápisu 
pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   





2 


3. Schválení programu

Usnesení č. 2/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 9. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

4. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov 
za rok 2019 a schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2019 

Usnesení č. 3/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje celoroční 
hospodaření a návrh závěrečného účtu města Šluknov za rok 2019, a rozhoduje o vyjádření 
souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok bez výhrad.  

Usnesení č. 4/9Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Šluknov za rok 2019.  

Usnesení č. 5/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje účetní 
závěrku města Šluknov za rok 2019 sestavenou k 31.12.2019.  

Usnesení č. 6/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje výsledek hospodaření 
běžného účetního období roku 2019 města Šluknov ve výši 22.751.252,37 Kč. 

5. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 roce 2020 

Usnesení č. 7/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 3 v roce 2020 dle předloženého návrhu.  

6. Projednání souhlasu se zařazením území města Šluknov do územní působnosti MAS 
Český Sever, z. s., pro období 2021 – 2027 

Usnesení č. 8/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a souhlasí se zařazením 
katastrálního území města Šluknov do územní působnosti MAS Český Sever, z. s., se 
sídlem Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 26983303, zapsaném ve spolkovém rejstříku 
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 5271 na období 2021 – 2027. 

7. Spolufinancování projektu „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov“ 

Usnesení č. 9/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov se v rámci projektu „Pořízení 
dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov“ zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou 
cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů.  

8. Komunitní projednání projektu a podání žádosti na akci „Zabezpečení kulturního 
centra regionu – Šluknovského zámku“ 

Usnesení č. 10/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov na svém zasedání projednalo 
a schvaluje podání žádosti o podporu projektu „Zabezpečení kulturního centra regionu – 
Šluknovského zámku“ z Programu rozvoje venkova – Fiche 421, dle předloženého návrhu. 

9. Záměr prodeje bytových domů č. p. 4 a 6 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská 
z majetku města 

Usnesení č. 11/09Z/2020: 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. 12/09Z/2020: 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. 

Usnesení č. 13/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr 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 
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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. 

10. Pozemky 

10.1 Zrušení usnesení č. 18/08Z/2020 

Usnesení č. 14/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení č. 18/08Z/2020 
z 8. zasedání ZM ze dne 14.05.2020. 

10.2 Směna pozemků 

Usnesení č. 15/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit ze svého majetku 
s firmou Tesco Stores ČR, a. s., Vršovická 1527/68b, 10000 Praha – Vršovice, IČ 45308314, 
níže uvedené pozemky. Veškeré náklady na směnu hradí město Šluknov.  

Majetek města: 

P. p. č.: část 160/2, katastr: Šluknov          
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1969-116/2019 vedený jako díl „c“ 
o výměře 54 m2  
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 47.000 Kč 

za 

majetek firmy TESCO Stores ČR, a. s.: 

P. p. č. část 159, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: : dle GP č. 1969-116/2019 vedené jako díly 
„b“ o výměře 48 m2  
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 47.000 Kč 

10.3 Prodej pozemku 

Usnesení č. 16/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 291/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 487 m2 
účel: koupě zahrady, cena: 100.300 Kč + náklady 

10.4 Prodej pozemku 

Usnesení č. 17/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 2736/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 100 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: 14.000 Kč + náklady 

10.5 Prodej pozemku 

Usnesení č. 18/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 125/15, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 451 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: 120.560 Kč + náklady 

10.6 Prodej pozemku 

Usnesení č. 19/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 162, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 54 m2 
účel: koupě zahrady, cena: 2.250 Kč + DPH + náklady 
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10.7 Prodej pozemku 

Usnesení č. 20/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 274, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 441 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: 30.500 Kč + náklady 

10.8 Revokace usnesení č. 21/07Z/2020 

Usnesení č. 21/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení č. 21/07Z/2020 
ze 7. zasedání ZM ze dne 18.12.2019 a to: před číslo pozemku p. p. č. 1528 se doplňuje slovo 
„část“ a slovo „výměra: 1.511 m2“ se mění na "výměra: dle GP č. 2002-42/2020 vedený jako 
p. p. č. 1528/2 o výměře 972 m2“. 

10.9 Bezúplatný převod do vlastnictví města 

Usnesení č. 22/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje bezúplatný převod 
z majetku ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 
390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2, do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
níže uvedený pozemek.  
P. p. č.: 1539/5, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 62 m2 
účel: pozemek pod parkovištěm 

11. Různé

11.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 23/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

11.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 24/09Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 25/09Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

12. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

  

13. Závěr zasedání

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r. 
starostka                            


