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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 15. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  
konaného 16. září 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 červen 2021 
5. Smlouva o dílo na akci „Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa“ 
6. Pozemky 

• Prodej pozemku (část p. p. č. 2734/1 v k. ú. Císařský, část p. p. č. 1446 v k. ú. 
Šluknov) 

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. 1/15Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu 
z 15. zasedání zastupitelstva města p. Zdeňka Kirchnera a pí Mgr. Ivanu Ganišinovou, 
a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.  Usnesení bylo schváleno. 

3. Schválení programu 

Usnesení č. 2/15Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 15. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. Usnesení bylo schváleno. 

4. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2021 

Usnesení č. 3/15Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2021. Usnesení bylo 
schváleno. 

5. Smlouva o dílo na akci „Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa“ 

Usnesení č. 4/15Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o financování veřejné 
zakázky na akci „Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa“ z revolvingového úvěru se 
splacením do 31.12.2023. Usnesení bylo schváleno. 
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Usnesení č. 5/15Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akci 
„Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa“ s firmou PITTNER Česká Lípa s. r. o., sídlem 
Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa, IČ 28687329 za nabídkovou cenu 9.621.230,28 Kč 
bez DPH. Usnesení bylo schváleno. 

6. Pozemky 

6.1 Prodej pozemku 

Usnesení č. 6/15Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2734/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 492-28/2021 vedený jako 
p. p. č. 2734/10 – ostatní plocha o výměře 65 m2 
účel: zahrada, cena: 19.500 Kč + náklady 
Usnesení bylo schváleno. 

6.2 Prodej pozemku – Smlouva o budoucí kupní smlouvě 

Usnesení č. 7/15Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí kupní 
smlouvě č. 9120150484 uzavřenou mezi městem Šluknov a firmou ČEZ Distribuce a. s., 
IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly pro stavbu „nové kompaktní 
trafostanice 35/0,5 kV“, za cenu 300 Kč/m2 bez DPH, dle návrhu.  

P. p. č.: část 1446, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP cca 40 m2 
účel: pozemek pod trafostanicí, cena: 300 Kč/m2 + DPH + náklady 
Usnesení bylo schváleno. 

7. Různé 

7.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 8/15Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. Usnesení bylo 
schváleno 

7.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 9/15Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru. Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 10/15Z/2021: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. Usnesení bylo schváleno. 

8. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva 

  

9. Závěr zasedání 

  

 

 

 

Mgr. Eva Džumanová 
starostka                            


