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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 10. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 
konaného 22. září 2020 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2020 
5. Prodej bytových domů čp. 4 a 6 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská 
6. Pozemky 

• Bezúplatný převod (p. p. č. 1539/5 v k. ú. Šluknov)   
• Prodej pozemků (část p. p. č. 2721/9 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 398/8 v k. ú. Nové Hraběcí, 

část p. p. č. 943, p. p. č. 1962/7 vše v k. ú. Království, část p. p. č. 313/1 v k. ú. Šluknov, části 
p. p. č. 577 v k. ú. Rožany, část p. p. č. 2950/1 v k. ú. Císařský, část p. p. č. 2769/3, část p. p. č. 
2958/2 vše v k. ú. Království, část p. p. č. 2739 a část p. p. č. 3122/2 v k. ú. Císařský) 

• Směna pozemků (část p. p. č. 577 v k. ú. Rožany, části p. p. č. 2739 v k. ú. Císařský) 
• Nákup pozemků (část p. p. č. 542, část p. p. č. 541/2 v k. ú. Rožany) 

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

8. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
9. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání 

  

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z 10. zasedání 
pp. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora a Ing. Milana Kořínka, a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu 
Filipovou, DiS.   

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 10. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

4. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2020 

Usnesení č. 3/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2020.  

5. Prodej bytových domů čp. 4 a 6 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská 

Usnesení č. 4/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov ruší prodej 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 



2 


obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.  

Usnesení č. 5/10Z/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. 6/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek 
z vlastnictví města Šluknov a to pozemek 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, XXX, za kupní cenu 3.111.100 Kč (slovy: Třimilionyjednostojedenácttisíc 
jednostokorunčeských). 

Usnesení č. 7/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov a to 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, mezi městem Šluknov a XXX, za kupní cenu 3.111.100 Kč, 
(slovy: Třimilionyjednostojedenáct tisícjednostokorunčeských) dle návrhu.  

Usnesení č. 8/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov ruší prodej 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 č. 9/10Z/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 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. 

6. Pozemky 

6.1 Bezúplatný převod 

Usnesení č. 10/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 10/U/Kos/2020 mezi městem Šluknov a Českou 
republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ dle návrhu.  

6.2 Prodej pozemků 

Usnesení č. 11/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č. část 2721/9, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 2000-35/2020 vedený jako p. p. č. 2721/26 
o výměře 945 m2

  
účel: stavba RD, cena: 162.000 Kč + DPH + náklady 
Podmínkou prodeje je předložení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro odběr vody 
(bylo předloženo). 

Usnesení č. 12/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 40/KS-2020 
mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

6.3 Prodej pozemků 

Usnesení č. 13 /10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č. část 398/8, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 189-100/2020 o výměře 1.532 m2 
účel: stavba RD, cena: 242.000 Kč + DPH + náklady 
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Usnesení č. 14/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 41/KS-2020 
mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

6.4 Prodej pozemků 

Usnesení č. 15/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

p. p. č. část 943, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 684-101/2020 vedený jako p. p. č. 943 - trvalý 
travní porost o výměře 1.435 m2 
účel: stavba RD 
cena: 236.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 16/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 42/KS-2020 
mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

6.5 Prodej pozemků 

Usnesení č. 17/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov ruší prodej níže uvedeného pozemek pro 
stavbu RD.  

P. p. č. 1962/7, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.015 m2

 

účel: stavba RD, cena: dle ZP + DPH + náklady 

6.6 Prodej pozemků 

Usnesení č. 18/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
podílového vlastnictví ve výši podílu 1/2 XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 313/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: dle GP č. 2009-92/2020 vedený jako p. p. č. 
313/5 o výměře 3 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů - pozemek pod stavbou, cena: 1.500 Kč + náklady 

6.7 Prodej pozemků 

Usnesení č. 19/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 577, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 369-45/2020 vedený jako díl „a“ o výměře 98 m2 
účel: scelení pozemku, cena: 20.000 Kč + náklady  

6.8 Prodej pozemků 

Usnesení č. 20/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek. 

P. p. č. část 577, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 369-45/2020 vedený jako díl „b“ o výměře 10 m2 
účel: scelení pozemku, cena: 1.200 Kč + náklady  

6.9 Prodej pozemků 

Usnesení č. 21/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 2950/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 474-113/2019 vedený jako díl 
„c“ o výměře 170 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: 27.500 Kč + náklady 

6.10 Prodej pozemků 

Usnesení č. 22/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  
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P. p. č. část 2769/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 667-9/2020 vedený jako díl „a“ 
o výměře 120 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: 18.000 Kč + náklady 

6.11 Prodej pozemků 

Usnesení č. 23/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 2958/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 423-41/2010 vedený jako díl „c“ 
o výměře 16 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 2.400 Kč +náklady 

6.12 Prodej pozemků 

Usnesení č. 24/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č. část 2739, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako p. p. 
č. 2739/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 112 m2 
účel: zahrada, cena: 17.470 Kč + náklady  
P. p. č. část 3122/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako p. p. 
č. 3122/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 
účel: zahrada, cena: 2.650 Kč + náklady  

6.13 Směna pozemků 

Usnesení č. 25/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit ze svého majetku XXX, 
níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

P. p. č. část 577, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 369-45/2020 vedený jako p. p. č. 577/5 – trvalý 
travní porost o výměře 99 m2 
účel: pro potřeby Starého mlýnu, cena: 10.000 Kč + náklady  

za 

majetek XXX: 

P. p. č. část 562, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 368-14/2020 vedený jako díl „a“ o výměře 125 
m2 
účel: pozemek pod komunikací, cena: 11.880 Kč + náklady  
 

6.14 Směna pozemků 

Usnesení č. 26/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit ze svého majetku s 
XXX, níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

P. p. č. část 2739, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedené jako díly 
„d+e“ o výměře 128 m2 
účel: zahrada, cena: 19.970 Kč + náklady  

za 

majetek XXX: 

P. p. č. část 676, katastr: Císařský 
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druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako díl „f“ o výměře 6 m2 
účel: pozemek pod komunikací, cena: 570 Kč + náklady  

6.15 Směna pozemků 

Usnesení č. 27/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit ze svého majetku 
s XXX, níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

P. p. č. část 2739, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako díl „b“ 
o výměře 16 m2 
účel: zahrada, cena: 2.500 Kč + náklady  

za 

majetek XXX 

st. p. č. část 114/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako díl „g“ 
o výměře 8 m2 
účel: pozemek pod komunikací, cena: 760 Kč + náklady  

6.16 Nákup pozemků 

O navrženém usnesení nebylo hlasováno. 

7. Různé

7.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 28/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady 
města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

7.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 29/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 30/10Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

8. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

  

9. Závěr zasedání

  





 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


