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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 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

konaného 26. května 2022 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání:

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Projednání podané žádosti o změnu Územního plánu Šluknov 
5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a 

ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo 
zkrácení doby nočního klidu  

6. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov, Závěrečného účet města 
Šluknov za rok 2021 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2021 

7. Novelizace rozpočtové skladby - úprava schváleného rozpočtu Města Šluknov pro 
rok 2022 

8. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2022 
9. Odepsání nevymahatelné pohledávky 
10. Pozemky 

• Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě RD (p. p. č. 1368/1 
v k. ú. Císařský, p. p. č. 93/4 v k. ú. Nové Hraběcí) 

• Dar pozemku 
• Nákup pozemku 
• Prodej pozemku (část p. p. č. 1978/1 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 766/3, p. p. č. 

851/2, část 2268 vše v k. ú. Království, p. p. č. 2621/12 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 
919/1 v k. ú. Rožany) 

• Směna pozemků (části p. p. č. 2888/1v k. ú. Království)  
11. Různé 

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

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

1. Zahájení zasedání 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Usnesení č. 1/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu 
z 18. zasedání zastupitelstva města pp. Ing. Pavla Kouta a Boženu Zemanovou, 
a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.  
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3. Schválení programu

Usnesení č. 2/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 18. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu.  

4. Projednání podané žádosti o změnu Územního plánu Šluknov 

Usnesení č. 3/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje návrh na pořízení změny 
ÚP Šluknov, dle § 44 zákona č. 183/2006 Sb., platném znění, na návrh žadatele: Helena 
Drugdová, Farní 133, 407 77 Šluknov – část st. p. č. 186 a část p. p. č. 1197 v k. ú. Císařský 
a obci Šluknov, a to z plochy sídelní zeleně na návrhovou plochu obytné smíšené, dle 
předloženého stanoviska pořizovatele ÚP. Změna ÚP Šluknov je podmíněna úhradou 
nákladů na pořízení změny ÚP Šluknov, dle § 45 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., v platném 
znění. 

5. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh 
a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků a o zrušení nebo 
zkrácení doby nočního klidu  

Usnesení č. 4/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat podle § 10 písm. a), 
b) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 5 odst. 6 zákona č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích, ve 
znění pozdějších předpisů, Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022 o stanovení podmínek pro 
pořádání, průběh a ukončení některých veřejnosti přístupných kulturních podniků 
a o zrušení nebo zkrácení doby nočního klidu, s účinností 15. dnů od zveřejnění ve  Sbírce 
právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, dle 
předloženého návrhu. 

6. Projednání celoročního hospodaření města Šluknov, Závěrečného účet města 
Šluknov za rok 2021 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2021 

Usnesení č. 5/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje celoroční 
hospodaření a návrh závěrečného účtu města Šluknov za rok 2021 a rozhoduje o vyjádření 
souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2021 bez výhrad. 

Usnesení č. 6/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje účetní 
závěrku města Šluknov sestavenou k 31.12.2021. 

Usnesení č. 7/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Šluknov za rok 2021. 

Usnesení č. 8/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje výsledek hospodaření 
běžného účetního období roku 2021 města Šluknov ve výši 29.371.035,76 Kč. 

7. Novelizace rozpočtové skladby - úprava schváleného rozpočtu Města Šluknov pro rok 
2022 

Usnesení č. 9/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí opravu čísla položky 
1340 na položku 1345 v již schváleném rozpočtu pro rok 2022. Objem finančních prostředků 
zůstává ve výši 3.000.000 Kč. 

8. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2022 

Usnesení č. 10/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2022. 

9. Odepsání nevymahatelné pohledávky 

Usnesení č. 11/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje odpis nevymahatelné 
pohledávky ve výši 265.000 Kč za XXX. 
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10. Pozemky

10.1 Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě RD 

Usnesení č. 12/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vrácení částky 50.000 Kč 
za dodržení podmínek sjednaných v rámci kupní smlouvy č. 15KS-2019 ze dne 20.03.2019 
mezi městem Šluknov a XXX. 

10.2 Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě RD 

Usnesení č. 13/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vrácení částky 50.000 Kč 
za dodržení podmínek sjednaných v rámci kupní smlouvy č. 5/KS-2017 ze dne 01.03.2017 
mezi městem Šluknov a XXX. Částka bude vrácena nejdříve 01.09.2022.  

10.3 Dar pozemku 

Usnesení č. 14/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje dar níže uvedeného 
pozemku do svého majetku od Římskokatolické farnosti Království, Farní 154, 40777 
Šluknov, IČ 64707334.  

St. p. č.: 474, katastr: Království 
druh pozemku: zastavěná plocha bez čp./če., občanská vybavenost, výměra: 16 m2 
účel: veřejné WC pro potřeby návštěvníků hřbitova a sousedního hřiště, cena: 0 Kč  

10.4 Nákup pozemku 

Usnesení č. 15/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného 
pozemku do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: část 1234, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 695-46/2021 vedený jako p. p. č. 1234/2 
o výměře 31 m2 
účel: pozemek pod komunikací, cena: 4.000 Kč + náklady 

10.5 Prodej pozemku

Usnesení č. 16/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: část 1978/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 2035-62/2021 vedený jako p. p. č. 
1978/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.274 m2 

účel: stavba RD, cena: 554.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 17/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 21/KS-
2022 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

10.6 Prodej pozemků

Usnesení č. 18/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 766/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP (díly „a+b“ - 347 m2) 

P. p. č.: 851/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 699-108/2021 vedený jako zahrada 
o výměře 901 m2 

účel: zahrada, cena: 343.000 Kč + DPH + náklady 

10.7 Prodej pozemku

Usnesení č. 19/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek. 
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P. p. č.: část 2268, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 700-109/2021 vedený jako p. p. č.  2268/2 
- trvalý travní porost o výměře 529 m2 

účel: umístění plechové garáže + zahrada, cena: 202.000 Kč + náklady 

10.8 Prodej pozemku

Usnesení č. 20/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2621/12, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.113 m2 
účel: zahrada, cena: 402.200 Kč + DPH + náklady 

10.9 Prodej pozemků

Usnesení č. 21/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 919/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 380-10/2022 vedený jako p. p. č. 919/3 – 
trvalý travní porost o výměře 572 m2 

účel: zahrada, cena: 175.100 Kč + náklady 

10.10 Směna pozemků

Usnesení č. 22/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit ze svého 
majetku s XXX, níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

P. p. č.: část 2888/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 695-46/2021 vedený jako 
p. p. č. 2888/7 o výměře 107 m2 
účel: zahrada, cena: 42.000 Kč + náklady  

P. p. č.: část 2888/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 695-46/2021 vedený jako 
p. p. č. 2888/10 o výměře 79 m2 
účel: zahrada, cena: 31.000 Kč + náklady  

za  

Majetek XXX: 
P. p. č.: část 1090, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 695-46/2021 vedený jako p. p. č. 1090/2 
o výměře 61 m2 
cena: 12.200 Kč + náklady 

10.11 Směna pozemků

Usnesení č. 23/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit ze svého majetku 
s XXX, níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

P. p. č.: část 2888/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 695-46/2021 vedený jako 
p. p. č. 2888/11 o výměře 43 m2 
účel: zahrada, cena: 17.000 Kč + náklady  

za  

Majetek XXX: 
P. p. č.: část 2888/5, katastr: Království 
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druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 695-46/2021 vedený jako p. p. č. 
2888/12 o výměře 7 m2 
účel: zahrada, cena: 1.000 Kč + náklady

10.12 Směna pozemků

Usnesení č. 24/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit ze svého majetku 
s XXX, níže uvedené pozemky.  

Majetek města: 

P. p. č.: část 2888/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 695-46/2021 vedený jako 
p. p. č. 2888/8 o výměře 49 m2 
účel: zahrada, cena: 19.000 Kč + náklady 

P. p. č.: část 2888/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 695-46/2021 vedený jako 
p. p. č. 2888/9 o výměře 110 m2 
účel: zahrada, cena: 43.000 Kč + náklady 

za  

Majetek XXX: 
P. p. č.: část 1084/3, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 695-46/2021 vedený jako p. p. č. 1084/4 
o výměře 6 m2 
účel: zahrada, cena: 1.000 Kč + náklady 

11. Různé

11.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 25/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

14.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru

Usnesení č. 26/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 

Usnesení č. 27/18Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

12. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva 

 

13. Závěr zasedání

  

Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


