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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 20. zasedání Zastupitelstva města Šluknov
konaného 14. září 2022 ve velkém sále Šluknovského zámku 

1. Zahájení zasedání 

 

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

Usnesení č. 1/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z 20. zasedání 
zastupitelstva města pp. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora s Jiřího Beneše a zapisovatelkou zápisu 
pí Jaroslavu Filipovou, DiS.  

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 20. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu.  

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 2022 
5. Příspěvek – Dobrovolný svazek obcí Sever 
6. Pozemky 

• Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě rodinného domu 
(p. p. č. 535, p. p. č. 536, p. p. č. 537, p. p. č. 550 vše v k. ú. Šluknov a p. p. č. 1368/1 
v k. ú. Císařský) 

• Prodej pozemků (p. p. č. 578/9 v k. ú. Nové Hraběcí, p. p. č. 919/1 v k. ú. Rožany, 
p. p. č. 2567/36, p. p. č. 2567/37, p. p. č. 2567/38, p. p. č. 2567/39, p. p. č. 2567/40, 
p. p. č. 2567/41, p. p. č. 2567/42, p. p. č. 2567/43, p. p. č. 2567/60, p. p. č. 2567/61, 
p. p. č. 2567/62 a p. p. č. 2567/63 vše v k. ú. Šluknov) 

• Žádost o prodloužení lhůty stanovené v kupní smlouvě (p. p. č. 1037/4 
v k. ú. Království) 

7. Plnění Programového prohlášení Zastupitelstva města Šluknov na volební období 2018 
– 2022 

8. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2022  
9. Různé 

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

10. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
11. Závěr zasedání 
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4. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2022 

Usnesení č. 3/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2022. 

5. Příspěvek – Dobrovolný svazek obcí Sever 

Usnesení č. 4/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje úhradu příspěvku 
na Olympiádu dětí v roce 2022 Dobrovolném svazku obcí SEVER ve výši 10.000 Kč.  

6. Pozemky

6.1 Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě RD 

Usnesení č. 5/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vrácení částky 50.000 Kč za 
dodržení podmínek sjednaných v rámci kupní smlouvy č. 34KS-2019 ze dne 30.10.2019 mezi 
městem Šluknov a XXX. Částka bude vrácena nejdříve ke dni 10.02.2023.  

6.2 Prodej pozemku 

Usnesení č. 6/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 578/9, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.052 m2 
účel: stavba RD, cena: 430.000 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 7/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 30/KS-2022 
mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

6.3 Prodej pozemku 

Usnesení č. 8/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 919/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.000 m2 
účel: stavba rekreačního domu, cena: 381.309 Kč + DPH + náklady 

Usnesení č. 9/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 35/KS-2022 
mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

6.4 Prodej pozemku

Usnesení č. 10/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2567/41, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1 218 m2 
účel: stavba RD, cena: 650.000 Kč + DPH + náklad 

Usnesení č. 11/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu č. 37/KS-2022 
mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

6.5 Prodej pozemku

Usnesení č. 12/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví XXX níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2567/42, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 840 m2 
účel: stavba RD, cena: 450.000 Kč + DPH + náklad 

6.6 Žádost o prodloužení lhůty stanovené v kupní smlouvě  

Usnesení č. 13/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov vyhovuje žádosti XXX a prodlužuje 
lhůtu stanovenou v čl. IV, odst č. 4.1 kupní smlouvy č. 18/KS-2019 o jeden rok. 

Usnesení č. 14/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov nevyhovuje žádosti XXX a neprodlužuje 
lhůtu stanovenou v čl. IV, odst č. 4.2 kupní smlouvy č. 18/KS-2019 o jeden rok.  
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7. Plnění Programového prohlášení Zastupitelstva města Šluknov na volební období 2018 – 
2022 

 

8. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok

Usnesení č. 15/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje na základě žádosti starostky 
města pí Mgr. Evy Džumanové podle § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů, proplacení náhrady měsíční odměny za 24 dní nevyčerpané dovolené za 
rok 2022.

9. Různé

9.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 16/20Z/2022: 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. 17/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 

Usnesení č. 18/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

9.3 Vyplacení odměn členům Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 19/20Z/2022: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje na základě žádosti předsedy 
KV p. Zdeňka Kirchnera a předsedy FV p. Ing. Milana Kořínka podle § 84, odst. 2 písm. v) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, peněžní plnění za aktivní přístup při plnění výkonu funkce 
člena výboru níže uvedeným členům Kontrolního výboru a Finančního výboru, kteří nejsou 
zároveň členy zastupitelstva v této výši: XXX – 7.000 Kč, XXX – 7.000 Kč, XXX – 7.000 Kč. 

10. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva 

  

11. Závěr zasedání

   

 

 

 

Mgr. Eva Džumanová, v. r. 
starostka 

 

 




