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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Informace o přijatých usneseních 
 z 23. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  

konaného 19. června 2014 ve velkém sále Šluknovského zámku  

1. Zahájení zasedání 
Usnesení č. 01/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého  
22. zasedání s tím, že k němu nebyly vzneseny žádné námitky.       

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Usnesení č. 02/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu 
z 23. zasedání zastupitelstva – p. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora a p. Václava Žďánského. 

3. Schválení programu  
Usnesení č. 03/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 
jednání 23. zasedání zastupitelstva města, po jeho doplnění. 

4. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení č. 04/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o splnění 
usnesení č. 21/22Z/2014, usnesení č. 22/22Z/2014, usnesení č. 23/22Z/2014 a 24/22Z/2014. 

5. Podání žádosti o dotaci z Fondů EHP 2009 – 2014  
Usnesení č. 05/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podání žádosti z Fondů 
EHP 2009 – 2014, oblasti podpory CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění v programové 
oblasti č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví na projekt 
„Revitalizace secesního objektu Domu kultury Šluknov“, dle  předloženého návrhu. 
Usnesení č. 06/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje spolufinancování akce 
z Fondů EHP 2009 – 2014, oblasti podpory CZ06 – Kulturní dědictví a současné umění v 
programové oblasti č. 16 – Zachování a revitalizace kulturního a přírodního dědictví na 
projekt „Revitalizace secesního objektu Domu kultury Šluknov“, dle usnesení 
Zastupitelstva města Šluknov č. 05/23Z/2014, s podílem města Šluknov ve výši 9.673.481 Kč 
z celkového rozpočtu 39.433.481 Kč (25 %) a roční odvod 1 % z celkové částky na účet pro 
následné investiční opravy majetku po dobu 5 let. 

6. Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Šluknov na období 2014 – 2018 
Usnesení č. 07/23ZM/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podle § 68 zákona 
č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů počet členů Zastupitelstva města 
Šluknov ve volebním období 2014 – 2018 v celkovém počtu 15. 

7. Projednání celoročního hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2013 
a schválení účetní závěrky města sestavené k 31.12.2013 

Usnesení č. 08/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje celoroční 
hospodaření a návrh závěrečného účtu města za rok 2013 a rozhoduje o vyjádření souhlasu 
s celoročním hospodařením města za rok 2013 bez výhrad. 
Usnesení č. 09/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje účetní 
závěrku města sestavenou k 31.12.2013. 
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8. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až 
březen 2014 

Usnesení č. 10/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2014. 

9. Rozpočtové opatření č. 1 v roce 2014 
Usnesení č. 11/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1 v roce 2014 dle předloženého návrhu. 

10. Poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím 
a fyzickým osobám z rozpočtu města Šluknov na rok 2014 

Usnesení č. 12/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhoduje o přidělení 
účelového finančního příspěvku z rozpočtu města na rok 2014 občanskému sdružení SK 
PLASTON Šluknov, IČ: 64707571 ve výši 400.000 Kč. 

11. Návrh na zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí (OZV č. 3/2014) 

Usnesení č. 13/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov vydává v souladu s ustanovením 
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2014, kterou se ruší Obecně závazná vyhláška 
č. 1/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 29.06.2006. 

12. Prodej objektů č. p. 645 (bývalá sladovna) v ul. Zámecká a č. p. 648 (bývalá 
úřadovna MěÚ) v ul. Budišínská, Šluknov z majetku města – zveřejnění záměru 
prodeje 

Usnesení č. 14/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
budovy s č. p. 645 v ul. Zámecká (stavba pro výrobu a skladování – sladovna), postavené na 
pozemku p. č. 160/1 a pozemek p. č. 160/1 o výměře 881 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) 
v obci Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného 
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. 
Usnesení č. 15/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
budovy s č. p. 648 v ul. Budišínská (stavba pro administrativu – bývalá úřadovna městského 
úřadu a kuželna), postavené na pozemku p. č. 154/1 a pozemku p. č. 154/1 o výměře 494 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří) v obci Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV 
č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 
se zřízením služebnosti pro užívání kuželny ve prospěch města Šluknov.  
Usnesení č. 16/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení 
Zastupitelstva města Šluknov 13/23Z/2014 a 14/23Z/2014 ve složení: Mgr. Eva Džumanová, 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Jaroslav Fráňa, Ing. Petr Masopust, Bc. Michal Bušek a jako 
náhradníky Jiřího Beneše, Bc. Zdeňka Černého, Karla Malaníka a Josefa Haladu. 

13. Prodej domů č. p. 310 v Císařském, č. p. 582 v ul. Rumburská, č. p. 625 v ul. T. G. 
Masaryka a č. p. 746 v ul. Budišínská z majetku města – zveřejnění záměru prodeje 

Usnesení nepřijato. 
Usnesení nepřijato. 
Usnesení nepřijato. 
Usnesení nepřijato. 

14. Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov 
Usnesení č. 17/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s ustanovením 
§ 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů „Zásady prodeje 
pozemků ve vlastnictví města Šluknov“, s účinností od 01.07.2014, dle předloženého návrhu 
a po jeho doplnění. 
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Usnesení č. 18/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vzorovou kupní smlouvu 
na prodej pozemků z vlastnictví města Šluknov, dle předloženého návrhu.  

15. Pozemky 
15.1 Prodej pozemku 
Usnesení č. 19/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, část níže uvedeného pozemku dle návrhu. 
P. p. č. část 125/15, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: cca 460 m2 dle GP 
účel: zahrada, cena:  40 Kč/m2 
Usnesení č. 20/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, část níže uvedeného pozemku dle návrhu. 
P. p. č. část 125/15, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: cca 76 m2 dle GP 
účel: zahrada, cena:  40 Kč/m2 
15.2 Prodej pozemku 
Usnesení č. 21/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 839, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 240 m2 
účel: zahrada, cena:  40 Kč/m2 
15.3 Prodej pozemku 
Usnesení č. 22/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek. 
P. p. č. část 13, katastr: Královka 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP cca 450 m2 
účel: zabezpečení svahu, cena: 40 Kč/m2 
15.4 Prodej pozemku 
Usnesení č. 23/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 2769/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 108 m2 
účel: přístup ke garáži, cena:  70 Kč/m2 
15.5 Prodej pozemku 
Usnesení č. 24/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 3001/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 450 m2 
účel: podnikání, cena: 200 Kč/m2 
15.6 Prodej pozemku 
Usnesení č. 25/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 2572/13, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 616 m2 
účel: stavba RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný prodej 
pozemků pro výstavu RD) + hodnota stromů.   
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15.7 Prodej pozemku 
Usnesení č. 26/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 166/1, katastr:  Kunratice u Šluknova, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 959 m2 
účel: zahrada k novému rekreačnímu domu, který bude postaven na st. p. č. 5, cena: 40 Kč/m2 

15.8 Prodej pozemku 
Usnesení č. 27/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
Správě železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, níže uvedený 
pozemek. 
P. p. č. 2838, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 140 m2 
účel: uložení kabelů zabezpečovacího zařízení, cena:  200 Kč/m2 
15.9 Prodej pozemku 
Usnesení č. 28/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 26/2, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: Trvalý travní porost, výměra: 871 m2  
účel: stavba RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný prodej 
pozemků pro výstavu RD).   
15.10 Dar pozemku 
Usnesení č. 29/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje darovat ze svého majetku 
Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem, níže uvedený pozemek. 
P. p. č.: část 1524/1, vedený v GP č. 1718-212/2013 jako 1524/13, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 114 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
účel: převod komunikace, cena: dar 

15.11 Žádost o zrušení předkupního práva 
Usnesení č. 30/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zrušit předkupní právo 
pro město Šluknov na pozemku st. p. č. 349 – zastavěná plocha s domem čp. 324 v k. ú. 
Království.  
15.12 Nákup pozemku 
Usnesení č. 31/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje koupit do majetku města 
Šluknov, za cenu 70 Kč/m2, níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 412/11, katastr: Nové Hraběcí, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 43 m2 
účel: komunikace k p. p. č. 520/13 pro stavbu RD, cena: 70 Kč/m2 
15.13 Nákup pozemku 
Usnesení nepřijato. 
15.14 Revokace usnesení č. 13/32Z/2010 ze dne 01.07.2010 
Usnesení č. 32/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje část usnesení 
č. 13/32Z/2010 z 32. zasedání ZM ze dne 01.07.2010 a to: „prodej pozemků část p. p. č. 2107, 
část p. p. č. 2106/3, část p. p. č. 2103/2, p. p. č. 2108, část p. p. č. 2105 vše k. ú. Šluknov“ se 
mění na: „prodej p. p. č. 2107, p. p. č. 2106/3 a část p. p. č. 2103/2 dle GP č. 1731-51/2013 
vedené jako p. p. č. 2103/3 o výměře 502 m2 vše k. ú. Šluknov“. 
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15.15 Nákup částí pozemku 
Usnesení č. 33/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje koupit do majetku města 
Šluknov, za cenu 70 Kč/m2, části níže uvedených pozemků za účelem výstavby chodníku. 
P. p. č. část 1125, katastr: Šluknov, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: cca 3 m2 
P. p. č. část 1126/1, katastr: Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: cca 14 m2 
15.16 Přijetí pozemku darem 
Usnesení č. 34/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem od 
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem, do svého majetku níže 
uvedenou nemovitost.  
P. p. č.: 199/18, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 14 m2  

16. Různé 
16.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
Usnesení č. 35/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov za období od posledního jednání Zastupitelstva města 
Šluknov. 
16.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 
Usnesení č. 36/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 
Usnesení č. 37/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

17. Prezentace elektronického nástroje E-ZAK na podporu zadávání veřejných zakázek 

Usnesení nepřijato. 

18. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 

Usnesení č. 38/23Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá pí Mgr. Evě Džumanové 
stáhnout z webu města výsledky sociologického průzkumu. Termín: do 20.06.2014.  

19. Závěr zasedání 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka  
 


