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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 12. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 
konaného 11. března 2021 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 prosinec 2020 
5. Podání žádosti z Národní sportovní agentury pro akci „Revitalizace objektu tribuny 

v areálu městského stadionu Slávy Novotného, Šluknov“ 
6. Programu regenerace Městské památkové zóny Šluknov 2021 – rozdělení příspěvku 
7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví systém obecního hospodářství 
8. Pozemky 

• Prodej pozemků (část p. p. č. 228/1, část p. p. č. 578/2 vše v k. ú. Nové Hraběcí, část 
p. p. č. 1013/1, p. p. č. 1019/1, p. p. č. 1019/3 vše v k. ú.  Rožany, část p. p. č. 766, 
p. p. č. 854/3, p. p. č. 854/2 vše v k. ú. Království, p. p. č. 707, část p. p. č. 1200/3, část 
p. p. č. 1199, část p. p. č. 1196, část p. p. č. 1200/1, p. p. č. 1201, část p. p. č. 2273/86 
vše v k. ú. Šluknov)   

• Revokace usnesení č. 25/10Z/2020  
• Směna pozemků (p. p. č. 3083/12 v k. ú. Království) 
• Nákup pozemků (část p. p. č. 1402, část p. p. č. 83/2 vše v k. ú. Šluknov)  

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

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

1. Zahájení zasedání 

  

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z 12. zasedání 
zastupitelstva města pp. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora a Ing. Jakuba Šuláka a zapisovatelkou 
zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 12. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

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

Usnesení č. 3/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2020. 
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5. Podání žádosti z Národní sportovní agentury pro akci „Revitalizace objektu tribuny 
v areálu městského stadionu Slávy Novotného, Šluknov“ 

Usnesení č. 4/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov souhlasí s podáním žádosti o dotaci pro 
akci „Revitalizace objektu tribuny v areálu městského stadionu Slávy Novotného, Šluknov“ 
z programu Národní sportovní agentury, včetně závazku zajištění spolufinancování akce ve 
výši 30 %. 

6. Programu regenerace Městské památkové zóny Šluknov 2021 – rozdělení příspěvku 

Usnesení č. 5/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v rámci dotace MK ČR 
v Programu regenerace MPZ Šluknov 2021 poskytnutí finančního podílu Římskokatolické 
farnosti – arciděkanství Šluknov, Farní 154, 407 77 Šluknov, IČ 46717141 ve výši 35.000 Kč na 
obnovu památky „Kostel sv. Václava ve Šluknově – Restaurování malované ornamentální 
vitráže č. 9“. 

7. Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, kterou se stanoví systém obecního hospodářství 

Usnesení č. 6/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 
a 5 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a podle § 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. 1/2021, kterou se stanoví systém odpadového hospodářství, dle předloženého 
návrhu. 

8. Pozemky 

8.1 Prodej pozemku 

Usnesení č. 7/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
podílového vlastnictví ve výši podílu ½, XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 228/1, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 191-131/2020 vedený jako díl „a“ o výměře 
382 m2, zarovnání zahrady se sousedem 
účel: zahrada, cena: 58.000 Kč + náklady 

8.2 Prodej pozemku 

Usnesení č. 8/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č. část 578/2, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 190-116/2020 vedený jako p. p. č. 578/2 - zahrada 
o výměře 1.659 m2 
účel: stavba RD, cena: 460.000 + DPH + náklady 

Usnesení č. 9/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 10/KS-2021 
mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

8.3 Prodej pozemku 

Usnesení č. 10/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví Mysliveckému spolku Špičák Šluknov, Nové Hraběcí 2, 407 47 Šluknov, 
IČ 44224052, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 578/2, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 190-116/2020 vedený jako díl „a“ o výměře 74 m2 
účel: zahrada, cena: 12.000 + náklady 

8.4 Prodej pozemků 

Usnesení č. 11/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky.  
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P. p. č. část 1013/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 373-117/2020 vedený jako 
p. p. č. 1013/4 o výměře 159 m2 

P. p. č. 1019/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 309 m2 

P. p. č. 1019/3, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 232 m2  
účel: koupě pozemků pro umístění a kolaudaci objektu (septik) a zahrada, cena: 137.000 + DPH + 
náklady 

8.5 Prodej pozemku 

Usnesení č. 12/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví firmy DrLes s. r. o., č. p. 216, 512 02 Košťálov, IČ 01746316, níže uvedený pozemek 
pro stavbu RD.  

P. p. č. část 766, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP č. 686-130/2020 vedený jako p. p. č. 
766/5 o výměře 1.417 m2 
Účel: stavba RD, cena: 233.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 13/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 11/KS-
2021 mezi městem Šluknov a firmou DrLes s. r. o., č. p. 216, 512 02 Košťálov, IČ 01746316, dle 
návrhu. 

8.6 Prodej pozemků 

Usnesení č. 14/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 854/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 43 m2 

P. p. č.: 854/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 385 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 70.000 Kč + náklady 

8.7 Prodej pozemku  

Usnesení č. 15/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 707, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 639 m2 
účel: zahrada, cena: 155.000 Kč + náklady 

8.8 Prodej pozemků 

Usnesení č. 16/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č. část 1200/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 2026-6/2021 vedený jako p. p. č. 1200/6 - zahrada 
o výměře 283 m2 

P. p. č. část 1199, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 2026-6/2021vedený jako 
p. p. č. 1199/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2 

P. p. č. část 1196, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: dle GP č. 2026-6/2021vedený jako 
p. p. č. 1196/4 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 9 m2 
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P. p. č. část 1200/1(pozemek se prodává s věcným břemenem přístupu k p. p. č. 1200/5), katastr: 
Šluknov, druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 2026-6/2021 vedený jako p. p. č. 1200/1 - 
zahrada o výměře 537 m2

 

P. p. č. 1201 katastr: Šluknov 

druh pozemku: zahrada, výměra: 336 m2 
účel: zahrada, cena: 305.000 Kč + náklady 

8.9 Prodej pozemku 

Usnesení č. 17/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2273/86, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP č. 1910-64/2018 vedený jako p. p. č. 2273/140 
o výměře 109 m2 
účel: přístup k prodejně, cena: 50.000 Kč + náklady 

8.10 Revokace usnesení č. 25/10Z/2020 

Usnesení č. 18/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení č. 25/10Z/2020 
z 10. zasedání ZM ze dne 22.09.2020 a to sice následovně: „výměra: dle GP č. 368-14/2020 
vedený jako díl „a“ o výměře 125 m2“ se nahrazuje za „výměra: dle GP č. 376-15/2021 vedený 
jako p. p. č. 562/2 – trvalý travní porost o výměře 125 m2“. 

8.11 Směna pozemků 

Usnesení č. 19/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit ze svého majetku 
s XXX, níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

P. p. č. 3083/12, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 18 m2 
účel: zahrada, cena: 2.700 Kč + náklady  

za 

majetek XXX: 

P. p. č. 2540/5, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 53 m2 
účel: pozemek pod komunikací 

P. p. č. 2540/6, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 28 m2 
účel: pozemek pod komunikací, cena: 12.150 Kč + náklady  

8.12 Nákup pozemků 

Usnesení č. 20/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku od Oblastní charity Šluknov, IČ 73635502, se sídlem Farní 154, 407 77 Šluknov, do 
majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov. Veškeré náklady na převod hradí město 
Šluknov.  

P. p. č.: část 1402, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: dle GP č. 1993-11/2020 vedený jako díl „a“ 
o výměře 38 m2  
účel: chodník s přechodem, cena: 3.800 Kč   

8.13 Nákup pozemků 

Usnesení č. 21/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku od XXX, do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov. Veškeré náklady na 
převod hradí město Šluknov.  

 



5 


P. p. č.: část 83/2 , katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: dle GP č. 2025-218/2020 vedený 
jako p. p. č. 83/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2  
účel: chodník, cena: 300 Kč   

9. Různé

9.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 22/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady 
města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

9.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 23/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 24/12Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

10. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva



11. Závěr zasedání

   
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka                           


