
1 


  

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 
ze 14. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 

konaného 14. července 2021 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Prodej bytových domů č. p. 4 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská 
5. Pozemky 

• Bezúplatný převod pozemků 
• Prodej pozemků (část p. p. č. 2567/2 v k. ú. Šluknov, p. p. č. 11/1, 11/2 v k. ú. 

Království, p. p. č. 520/20 v k. ú. Nové Hraběcí, p. p. č. 1956/2 a p. p. č. 1956/1 
v k. ú. v Království, p. p. č. 520/13 v k. ú. Nové Hraběcí, p. p. č. 2673 v k. ú. 
Císařský, p. p. č. 2371/2 v k. ú. Království) 

• Revokace usnesení č. 51/13Z/2021 a 52/13Z/2021  
• Revokace usnesení č. 17/27Z/2021 (část p. p. č. 2273/86 v k. ú. Šluknov)  

6. Plán oprav a údržby majetku města Šluknov na roky 2021 – 2025 
7. Projednání podaných žádostí o změnu Územního plánu Šluknov – podklad pro 

změnu č. 2 ÚP Šluknov (dodatečné) 
8. Různé 

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

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

1. Zahájení zasedání 

  

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu 
ze 14. zasedání zastupitelstva města pp. Ing. Milana Kořínka a Petra Kociána, DiS., 
a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 14. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

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

Usnesení č. 3/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek 
z vlastnictví města Šluknov a to pozemek p. č. 8 o výměře 343 m2 (zastavěná plocha 
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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 3.560.000 Kč 
(slovy Třimilionypětsešedesáttisíckorunčeských).  

Usnesení č. 4/14Z/2021: 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 3.560.000 Kč (slovy Třimilionypětsetšedesát 
tisíckorunčeských), dle návrhu. 

Usnesení č. 5/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje 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 XXX, za kupní cenu 2.906.000 Kč (slovy 
Dvamilionydevětset šesttisíckorunčeských). 

Usnesení č. 6/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov a to 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, mezi městem Šluknov a XXX, za 
kupní cenu 2.906.000 Kč (slovy Dvamilionydevětsešesttisíckorunčeských) dle návrhu.   

5. Pozemky 

5.1 Bezúplatný převod pozemků 

Usnesení č. 7/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje bezúplatný převod níže 
uvedených pozemků z majetku ČR - Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 
Nové Město, 11000 Praha 1, IČ 70994234, do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 
Šluknov a prohlašuje, že přebírá spolu s nabývaným majetkem i případné ekologické 
závazky s tímto majetkem spojené, bere na sebe povinnost plynoucí z jejich odstraňování 
a nebude od prodávajícího požadovat jejich náhradu.  

P. p. č.: 2839, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 82 m2 
p. p. č.: 1396/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 164 m2 
p. p. č.: 1396/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 636 m2  
p. p. č.: 1396/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 108 m2 
p. p. č.: část 2838, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP  
p. p. č.: část 2811/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, dráha, výměra: dle GP  
účel: pozemek pod komunikací (zastávka Benar), cena: bezúplatný převod 

Usnesení č. 8/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje souhlas s technickými 
podmínkami převodu uvedenými v bodě A dopisu Správy železnic čj. S021172/2021-O31 ze 
dne 15.06.2021. 
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5.2 Prodej pozemků 

Usnesení č. 9/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – 
Podmokly, část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2567/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 2030-174/2021 vedený jako p. p. č. 2567/6 
– zastavěná plocha o výměře 18 m2 
účel: pozemek pod trafostanicí, cena: 5.200 Kč + DPH + náklady 

5.3 Prodej pozemků 

Nebylo hlasováno. 

5.4 Prodej pozemku 

Usnesení č. 10/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o vyloučení nabídky XXX, 
z důvodu administrativní chyby, kdy v nabídce bylo špatně uvedeno katastrální území 
nabízeného pozemku.  

Usnesení č. 11/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o vyloučení nabídky XXX, 
z důvodu administrativní chyby, kdy v nabídce bylo špatně uvedeno katastrální území 
nabízeného pozemku.  

Usnesení č. 12/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: část 520/13, katastr: Nové Hraběcí  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 197-48/2021 vedený jako p. p. č. 520/20 - 
trvalý travní porost o výměře 1.261 m2 
účel: stavba RD, cena: 340.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 13/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 33/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

5.5 Prodej pozemků 

Usnesení č. 14/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 61/13Z/2021 z 13. zasedání ZM ze dne 31.05.2021, které znělo: 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 

Usnesení č. 15/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 62/13Z/2021 z 13. zasedání ZM ze dne 31.05.2021, které znělo: Zastupitelstvo 
města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 32/KS-2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle 
návrhu. 

Usnesení nebylo přijato. 

5.6 Prodej pozemku 

Usnesení č. 16/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 63/13Z/2021 z 13. zasedání ZM ze dne 31.05.2021, které znělo: 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  
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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. 17/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení č. 64/13Z/2021 ze dne 
31.05.2021, které znělo: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 34/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

5.7 Prodej pozemku 

Usnesení č. 18/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 67/13Z/2021 z 13. zasedání ZM ze dne 31.05.2021, které znělo: 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. 19/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 68/13Z/2021 z 13. zasedání ZM ze dne 31.05.2021, které znělo: Zastupitelstvo 
města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 37/KS-2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle 
návrhu. 

Usnesení č. 20/14Z/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: 380.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 21/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 37/KS-
2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

5.8 Prodej pozemků 

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č. 22/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 59/13Z/2021 z 13. zasedání ZM ze dne 31.05.2021, které znělo: 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. 23/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 60/13Z/2021 z 13. zasedání ZM ze dne 31.05.2021, které znělo: Zastupitelstvo 
města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 31/KS-2021 mezi městem Šluknov a XXX, dle 
návrhu. 

5.9 Revokace usnesení č. 51/13Z/2021 a 52/13Z/2021  

Usnesení č. 24/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva 
města Šluknov č. 51/13Z/2021 z 13. zasedání ZM ze dne 31.05.2021 a to – text: „XXX“ se 
mění na: „XXX“. 

Usnesení č. 25/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva 
města Šluknov č. 52/13Z/2021 z 13. zasedání ZM ze dne 31.05.2021a to – text: „XXX“ se mění 
na „XXX“. 
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5.10 Revokace usnesení č. 17/12Z/2021 

Usnesení č. 26/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva 
města Šluknov č. 17/12Z/2021 z 12. zasedání ZM ze dne 11.03.2021 a to – text: „výměra: dle 
GP č. 1910-64/2018 vedený jako p. p. č. 2273/140 o výměře 109 m2” se mění na „výměra: dle 
GP č. 1910-64/2018 vedený jako p. p. č. 2273/86 o výměře 370 m2”.  

6. Plán oprav a údržby majetku města Šluknov na roky 2021 – 2025 

Usnesení č. 27/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Plán oprav a údržby 
majetku města Šluknov na roky 2021 – 2025 dle předloženého návrhu. 

7. Projednání podaných žádostí o změnu Územního plánu Šluknov – podklad pro změnu 
č. 2 ÚP Šluknov (dodatečné) 

Usnesení č. 28/14Z/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, 407 47 Šluknov - část p. p. č. 259/1 a st. p. č. 43/2 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 – město Šluknov, v rozsahu podílu schválených 
žádostí do Zadání změny č. 2 ÚP Šluknov. 

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení nebylo přijato.  

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení nebylo přijato. 

Usnesení č. 29/14Z/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. 1021, 1026, 1028, 1029 a část 2744/1 vše v k. ú. Císařský 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.  

8. Různé

8.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 30/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

8.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 31/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 32/14Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

9. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

  

10. Závěr zasedání

 

Mgr. Eva Džumanová 
starostka                            


