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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 13. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 
konaného 31. května 2021 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, Závěrečného účtu města Šluknov 

za rok 2020 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2020 
5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2021 
6. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 dle platného 

Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2021 

7. Schválení strategických rozvojových dokumentů pro MAS Český Sever 
8. Projednání podaných žádostí o změnu Územního plánu Šluknov – podklad pro změnu 

č. 2 ÚP Šluknov 
9. Žádost o odpuštění nájmu v restauraci Club 
10. Záměr prodeje bytových domů č. p. 4 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská 

z majetku města 
11. Pozemky 

• Revokace usnesení č. 17/12Z/2021 (část p. p. č. 2273/86 v k. ú. Šluknov) 
• Smlouva o zániku předkupního práva (st. p. č. 53 v k. ú. Nové Hraběcí) 
• Přijetí pozemků darem (p. p. č. 1366/8, 1366/9, 1366/10 vše v k ú. Šluknov, p. p. č. 

688/12, 688/13, 688/14, 608/8, 608/9 vše v k. ú. Šluknov) 
• Prodej pozemků (p. p. č. 777 v k. ú. Šluknov, p. p. č. 1953 v k. ú. Království, p. p. č. 

2371/2 v k. ú. Království, p. p. č. 1956/2, 1956/1 v k. ú. Království, p. p. č. 520/13 v k. 
ú. Nové Hraběcí, st. p. č. 61, p. p. č. 186, 187, 188, p. p. č. 2766 vše v k. ú. 
Království, p. p. č. 2550 v k. ú. Království, p. p. č. 2673 v k. ú. Císařský, p. p. č. 11/1, 
11/2 v k. ú. Království, část p. p. č. 3177 v k. ú. Císařský)   

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

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

1. Zahájení zasedání 
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2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu 
z 13. zasedání zastupitelstva města pp. Boženu Zemanovou a Mgr. Lenku Líbalovou 
a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 13. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

4. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov, Závěrečného účtu města Šluknov 
za rok 2020 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2020 

Usnesení č. 3/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje celoroční 
hospodaření a návrh závěrečného účtu města Šluknov za rok 2020 a rozhoduje o vyjádření 
souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2020 bez výhrad.  

Usnesení č. 4/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje účetní závěrku 
města Šluknov sestavenou k 31.12.2020.  

Usnesení č. 5/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Šluknov za rok 2020.  

Usnesení č. 6/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje výsledek hospodaření 
běžného účetního období roku 2020 města Šluknov ve výši 24.023.128,29 Kč.   

5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2021 

Usnesení č. 7/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2021.  

6. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 dle platného 
Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2021 

Usnesení č. 8/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2021 Českému červenému 
kříži Děčín, místní skupina Šluknov, se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, IČ 00426067 ve 
výši 30.000 Kč. 

Usnesení č. 9/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Českým červeným křížem Děčín, místní 
skupina Šluknov, se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, IČ 00426067 o poskytnutí účelové 
neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2021, a to ve výši 30.000 Kč na účel: 
Malý záchranář.  

Usnesení č. 10/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2021 Kruhu přátel vážné 
hudby, z. s.,  se sídlem Císařský 11, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 ve výši 15.000 Kč. 

Usnesení č. 11/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Kruhem přátel vážné hudby, z. s., se sídlem 
Císařský 11, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2021, a to ve výši 15.000 Kč na účel: Koncertní činnost 
v roce 2021.  

Usnesení č. 12/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o neposkytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2021 XXX, s adresou 
trvalého pobytu XXX.  
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Usnesení č. 13/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2021 SK Šluknov, z. s., se 
sídlem Žižkova 1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 ve výši 220.000 Kč. 

Usnesení č. 14/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SK Šluknov, z. s., se sídlem Žižkova 1051, 
407 77 Šluknov, IČ 64707571 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2021, a to ve výši 220.000 Kč na účel: Celoroční činnost. 

7. Schválení strategických rozvojových dokumentů pro MAS Český Sever 

Usnesení č. 15/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Program 
rozvoje města Šluknov na období let 2021 – 2027, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Strategii 
rozvoje mikroregionu Sever na období 2020 – 2030, dle předloženého návrhu. 

8. „Projednání podaných žádostí o změnu Územního plánu Šluknov – podklad pro změnu 
č. 2 ÚP Šluknov“ 

Usnesení č. 17/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje určeného člena 
zastupitelstva (určený zastupitel) pro změnu č. 2 ÚP Šluknov“ Ing. Marka Kopeckého. 

Usnesení č. 18/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - st. p. č. 584, p. p. 
č. 253, k. ú. Království a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP 
Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 19/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: ContactPoint Czech 
Republic, spol. s r.o., U Kamýku 870/2, 142 00 Praha – Kamýk; - p. p. č. 2728/1 v k. ú. a obci 
Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na zpracování a mapové podklady 
Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených 
žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 20/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 
838/1 v k. ú. Království a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP 
Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov. 

Usnesení č. 21/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: město Šluknov, nám. 
Míru 1, 407 77 Šluknov; - část p. p. č. 496/2 a p. p. č. 520/16 v k. ú. Nové Hraběcí a obci 
Šluknov. Náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, tj. procentuální podíl na zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP 
Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání 
změny č. 2 ÚP Šluknov. 

Usnesení č. 22/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - p. p. č. 1331 v k. 
ú. a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 
4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na zpracování a mapové 
podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu 
schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  
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Usnesení č. 23/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 
1408/1 v k. ú. Císařský a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP 
Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov. 

Usnesení č. 24/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 
1529/1, 1529/4 a 1623/2 v k. ú. Císařský a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na 
pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. 
procentuální podíl na zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny 
navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 25/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 
1625/1 v k. ú. Císařský a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP 
Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 26/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX a město Šluknov, 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov; - p. p. č. 1351/1, 1351/2, 1959/1 a 1959/6 v k. ú. Císařský a obci 
Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona 
č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na zpracování a mapové podklady 
Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených 
žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 27/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 
2234/1, p. p. č. 3096, 2339/1 a 2246 v k. ú. Císařský a obci Šluknov, a to za podmínky, že 
náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění, tj. procentuální podíl na zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou 
hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP 
Šluknov.  

Usnesení č. 28/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 
299/1 v k. ú. Nové Hraběcí a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny 
ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 29/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 
320/1 v k. ú. Nové Hraběcí a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny 
ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov. 

Usnesení č. 30/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 
1530/7, st. p. č. 1530/6 v k. ú. a obci Šluknov, a  to za podmínky, že náklady na pořízení změny 
ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení nebylo přijato. 
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Usnesení č. 31/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje dle § 44 zákona 
č. 183/2006 Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - p. p. 
č. 2290/3 v k. ú. Království a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny 
ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov. 

Usnesení č. 32/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 
106/1 v k. ú. Kunratice u Šluknova a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení 
změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální 
podíl na zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny 
navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 33/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - p. p. č. 2279/5 
v k. ú. Království a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP 
Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 34/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - p. p. č. 530/1, 
531/3 a st. p. č. 63/3 a 186 v k. ú. Rožany a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na 
pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. 
procentuální podíl na zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny 
navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 35/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: Teen Challenge 
International ČR, Na Bendovce 103/24, 181 00 Praha, Bohnice; - st. p. č. 527, p. p. č. 528/5 
v k. ú. a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 
odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na zpracování 
a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu 
schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 36/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - p. p. č. 520/7 v k. 
ú. Nové Hraběcí a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, 
dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na zpracování 
a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu 
schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 37/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh města Šluknov; - p. p. č. 191/4, 
1070/6, 152/1, 107/1 a 167 v k. ú. Rožany. Náklady na pořízení změny ÚP Šluknov budou 
finančně vypořádány ze strany města Šluknov.   

Usnesení č. 38/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 
139/1 v k. ú. Království a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP 
Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení č. 39/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dle § 44 zákona č. 183/2006 
Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - část p. p. č. 89 
a 32 v k. ú. Království a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP 
Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální podíl na 
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zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, 
v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č. 40/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje dle § 44 zákona 
č. 183/2006 Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - p. p. 
č. 1337/13, 1189/4, 1337/11, 1189/1, 1189/2, 1337/12, v k. ú. Císařský a obci Šluknov, a to za 
podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, tj. procentuální podíl na zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP 
Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání 
změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č. 41/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje dle § 44 zákona 
č. 183/2006 Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - p. p. 
č. 1337/13, 1189/4, 1337/11, 1189/1, 1189/2, 1337/12, v k. ú. Císařský a obci Šluknov, a to za 
podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, tj. procentuální podíl na zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP 
Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání 
změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení nebylo přijato.  

Usnesení č. 42/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje dle § 44 zákona 
č. 183/2006 Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele:  XXX - p. p. 
č. 539/1, 259/37, 159/19, 259/18, 259/25, 259/39, 259/12, 628, 259/15, 259/14, 259/13, 539/2, 
259/23, 259/24, v k. ú. Císařský a obci Šluknov, a to za podmínky, že náklady na pořízení 
změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, tj. procentuální 
podíl na zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou hrazeny 
navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov.  

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č. 43/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje dle § 44 zákona 
č. 183/2006 Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - p. p. 
č. 259/4, 259/3, 259/17, 259/2, 328, 259/6, 113/2, 259/7, v k. ú. Císařský a obci Šluknov, a to za 
podmínky, že náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
v platném znění, tj. procentuální podíl na zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP 
Šluknov, budou hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání 
změny č. 2 ÚP Šluknov. 

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č. 44/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje dle § 44 zákona 
č. 183/2006 Sb., platném znění pořízení Změny č. 2 ÚP Šluknov na návrh žadatele: XXX - p. p. 
č. 1310/1, 1351/1, 1351/4 a 1408/2, v k. ú. Království a obci Šluknov, a to za podmínky, že 
náklady na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění, tj. procentuální podíl na zpracování a mapové podklady Změny č. 2 ÚP Šluknov, budou 
hrazeny navrhovatelem, v rozsahu podílu schválených žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP 
Šluknov.  

9. Žádost o odpuštění nájmu v restauraci Club 

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č. 45/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov nevyhovuje žádosti XXX na odpuštění 
ani odložení nájemného v provozovně restaurace a cukrárny Club na adrese T. G. Masaryka 
321, 407 77 Šluknov, z důvodu opatření zavedených Vládou ČR v souvislosti s nákazou 
COVID-19.   
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10. Záměr prodeje bytových domů č. p. 4 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská 
z majetku města 

Usnesení č. 46/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení č. 27/11Z/2020 ze dne 
17.12.2020, které znělo: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek 
z vlastnictví města Šluknov a to pozemek 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, kupujícím XXX, za kupní cenu 3.001.000 Kč 
(slovy: Třimilionyjedentisíckorunčeských).“   

Usnesení č. 47/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení č. 28/11Z/2020 ze dne 
17.12.2020, které znělo: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov a to 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, mezi městem Šluknov a XXX, za 
kupní cenu 3.001.000 Kč (slovy: Třimilionyjedentisíckorunčeských), dle návrhu.“  

Usnesení č. 48/13Z/2021: 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. 49/13Z/2021: 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. 

11. Pozemky 

11.1 Revokace usnesení č. 17/12Z/2021 

Usnesení č. 50/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení č. 17/12Z/2021 ze 
dne 11.03.2021 a to následovně: „cena: 50.000 Kč + náklady“ se mění na: „cena: 50.000 Kč + 
DPH + náklady“. 

11.2 Smlouva o zániku předkupního práva 

Usnesení č. 51/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zánik předkupního práva 
na st. p. č. 53 – zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Hraběcí, obec Šluknov mezi městem 
Šluknov a XXX. 

Usnesení č. 52/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje smlouvu o zániku 
předkupního práva mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

11.3 Přijetí pozemků darem 

Usnesení č. 53/13Z/2021: 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. 1366/8, katastr:  Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  13 m2 dle GP č. 1993-11/2020 

P. p. č. 1366/9, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  3 m2 dle GP č. 1993-11/2020 

P. p. č. 1366/10, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  3 m2 dle GP č. 1993-11/2020 

účel: převod části chodníku, cena: bezúplatně – dar 
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11.4 Přijetí pozemků darem 

Usnesení č. 54/13Z/2021: 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. 688/12, katastr:  Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  119 m2 dle GP č. 2025-218/2020 

P. p. č. 688/13, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  6 m2 dle GP č. 2025-218/2020 

P. p. č. 688/14, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  1 m2 dle GP č. 2025-218/2020 
P. p. č. 608/8, katastr:  Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  3 m2 dle GP č. 2025-218/2020 

P. p. č. 608/9, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  1 m2 dle GP č. 2025-218/2020 

11.5 Prodej pozemku 

Usnesení č. 55/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 777, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 539 m2 
účel: stavba RD, cena:  181.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 56/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 29/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

11.6 Prodej pozemků 

Usnesení č. 57/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví paní XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 1953, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.200 m2 
účel: stavba RD, cena: 370.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 58/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 30/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

11.7 Prodej pozemku 

Usnesení č. 59/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 2371/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 858 m2 

účel: stavba RD, cena: 300.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 60/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 31/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

11.8 Prodej pozemků 

Usnesení č. 61/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky pro stavbu RD.  

P. p. č.: 1956/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 540 m2 
P. p. č.: 1956/1, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 670 m2 
účel: stavba RD, cena: 370.000 Kč + DPH + náklady 
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Usnesení č. 62/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 32/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

11.9 Prodej pozemku  

Usnesení č. 63/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 520/13, katastr: Nové Hraběcí  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 197-48/2021 vedený jako p. p. č. 520/13 - 
trvalý travní porost o výměře 1.261 m2 
účel: stavba RD, cena: 399.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 64/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 34/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

11.10 Prodej pozemků 

Nebylo hlasováno. 

11.11 Prodej pozemku 

Usnesení č. 65/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 2550, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 867 m2 

účel: stavba RD, cena:  261.999 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 66/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 36/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

 

11.12 Prodej pozemku 

Usnesení č. 67/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 2673, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.112 m2 

účel: stavba RD, cena:  475.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 68/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 37/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

11.13 Prodej pozemků 

Nebylo hlasováno.  

11.14 Prodej pozemku 

Usnesení č. 69/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví Ústeckého kraje, IČ 70892156, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 3177, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 482-98/2020 vedený jako 
p. p. č. 3177/2 o výměře 8 m2

 

účel: stavba propustku, cena: 100 Kč/m2 + náklady 

12. Různé

12.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 70/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 
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Usnesení č. 71/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 72/13Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

13. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

  

14. Závěr zasedání

   

 

Mgr. Eva Džumanová 
starostka                           


