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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 p řijatých usneseních 
z 24. zasedání Zastupitelstva m ěsta Šluknov  

konaného 18. zá ří 2014 ve velkém sále Šluknovského zámku   

Program jednání:  

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatel ů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Kontrola pln ění usnesení 
5. Žádost o proplacení nevy čerpané dovolené za rok 2014 
6. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a so učinnosti p ři realizaci 

plynárenského za řízení a o smlouv ě kupní 
7. Územní studie pro rozvojovou lokalitu „Jihozápad “ Šluknov 
8. Informace o pln ění rozpo čtu p říjmů a výdaj ů za období leden až červenec 2014 
9. Rozpočtové opat ření č. 3 v roce 2014 
10. Prodej objekt ů č. p. 645 (bývalá sladovna) v ul. Zámecká a č. p. 648 (bývalá ú řadovna 

MěÚ) v ul. Budišínská, Šluknov z majetku m ěsta – zve řejnění záměru prodeje 
11. Majetkové záležitosti – pozemky  

• Prodej pozemků (části p. p. č. 1725/1 a 1725/2 v k. ú. Šluknov, části p. p. č. 278 a 277  
v k ú. Království, část p. p. č. 2769/2 v k. ú. Království, p. p. č. 421/4 a část 692, k. ú. Nové 
Hraběcí, p. p. č. část 2721/9 v k. ú. Šluknov) 

• Směna pozemků (část p. p. č. 2734/1 v k. ú. Císařský za část p. p. č. 3146/1 v k. ú. 
Císařský)  

• Nákup pozemků (p. p. č. 688/1 v k. ú. Království, p. p. č. 3083/11 v k. ú. Království, část p. 
p. č. 2568/6 v k. ú. Království) 

• Ukončení BSK pro výstavbu RD (na části p. p. č. 398/8 v k. ú. Nové Hraběcí, na p. p. č. 
207/1 v k. ú. Šluknov) 

• Zrušení usnesení ZM Šluknov (č. 31/10Z/2012 ze dne 28.06.2012) 
• Zrušení či revokace usnesení ZM (č. 10/07Z/2011 ze dne 15.12.2011) 
• Revokace části usnesení ZM (č. 12/06Z/2011 ze dne 06.10.2011) 
• Prohlášení o vzdání se vlastnického práva (p. p. č. 1503 v k. ú. Šluknov) 
• Kupní smlouva – kompostárna Šluknov (p. p. č. 1378 v k. ú. Šluknov) 

12. Žádost o p říspěvek členům Kontrolního výboru za aktivní činnost  
13. Plnění Programového prohlášení zastupitelstva m ěsta ve volebním období  

2010 – 2014 
14. Různé 

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

15. Rozhodnutí o vymáhání částky za provedení sociologického pr ůzkumu 
16. Diskuze, p řipomínky a návrhy členů zastupitelstva m ěsta 
17. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání  

Usnesení č. 01/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zápis ze svého  
23. zasedání ze dne 19.06.2014 s tím, že k n ěmu nebyly vzneseny žádné námitky.       

2. Určení ověřovatel ů zápisu  

Usnesení č. 02/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ur čuje ov ěřovatele zápisu 
z 24. zasedání zastupitelstva m ěsta – p. Zde ňka Kirchnera a p. Josefa Haladu. 
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3. Schválení programu   

Usnesení č. 03/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje program 
jednání 24. zasedání zastupitelstva m ěsta, po jeho dopln ění. 

4. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení č. 04/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu o spln ění 
usnesení č. 38/23Z/2014. 

5. Žádost o proplacení nevy čerpané dovolené za rok 2014  

Usnesení č. 05/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje na základ ě žádosti 
starostky m ěsta pí Mgr. Evy Džumanové podle § 79, odst. 5 zákon a č. 128/2000 Sb.,  
o obcích, proplacení náhrady m ěsíční odm ěny za 14 dní nevy čerpané dovolené za rok 2014.  

6. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a so učinnosti p ři realizaci 
plynárenského za řízení a o smlouv ě kupní   

Usnesení č. 06/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu  
o podmínkách napojení, o spolupráci a sou činnosti p ři realizaci plynárenského za řízení 
a o smlouv ě budoucí kupní č. 9414000844/2014/159807 mezi m ěstem Šluknov a spole čností 
RWE Gas Net, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad  Labem, IČ 272 95 567, na převedení 
vlastnického práva ke čtyřem plynovým p řípojkám v lokalit ě u Toposu, kdy kupní cena za 
plynárenské za řízení činí 42.000 Kč bez DPH a podmínek dle návrhu smlouvy a pov ěřuje 
starostku m ěsta Mgr. Evu Džumanovou k podpisu této smlouvy.  

7. Územní studie pro rozvojovou lokalitu „Jihozápad “ Šluknov  

Usnesení č. 07/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov vyslovuje souhlas s územní studií 
pro rozvojovou lokalitu „Jihozápad“ Šluknov zpracov anou firmou CNT – Info, s. r.o., Horská 
14, 405 02 Děčín 2, v červnu 2014 v p ředloženém zn ění. 

8. Informace o pln ění rozpo čtu p říjmů a výdaj ů za období leden až červenec 2014  

Usnesení č. 08/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov projednalo a bere na v ědomí 
informaci o pln ění rozpo čtu p říjmů a výdaj ů za období leden až červenec 2014. 

9. Rozpočtové opat ření č. 3 v roce 2014  

Usnesení č. 09/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov projednalo a schvaluje rozpo čtové 
opat ření č. 3 v roce 2014 dle p ředloženého návrhu.   

10. Prodej objekt ů č. p. 645 (bývalá sladovna) v ul. Zámecká a č. p. 648 (bývalá ú řadovna 
MěÚ) v ul. Budišínská, Šluknov z majetku m ěsta – zve řejnění záměru prodeje  

Usnesení č. 10/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr prodeje 
budovy s č. p. 645 v ul. Zámecká (stavba pro výrobu a skladov ání - sladovna), postavené na 
pozemku p. č. 160/1 a pozemek p. č. 160/1 o vým ěře 881 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) 
v obci Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného 
u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě Rumburk.   

Usnesení č. 11/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr prodeje 
budovy s č. p. 648 v ul. Budišínská (stavba pro administrativ u - bývalá ú řadovna m ěstského 
úřadu a kuželna), postavené na pozemku p. č. 154/1 a pozemku p. č. 154/1 o vým ěře 494 m2 
(zastavěná plocha a nádvo ří) v obci Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsá no na LV  
č. 1406, vedeného u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě Rumburk, 
se zřízením služebnosti pro užívání kuželny ve prosp ěch m ěsta Šluknov.  

Usnesení č. 12/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemo vitostí z majetku m ěsta dle usnesení 
Zastupitelstva m ěsta Šluknov 10/24Z/2014 a 11/24Z/2014 ve složení: M gr. Eva Džumanová, 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Jaroslav Frá ňa, Ing. Petr Masopust, Bc. Michal Bušek a jako 
náhradníky Ji řího Beneše, Bc. Zde ňka Černého, Karla Malaníka a Josefa Haladu.  
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11. Pozemky  

11.1 Prodej pozemku  

Usnesení č. 13/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
Severočeské vodárenské spole čnosti, a. s., P řítkovská 1689, 415 50 Teplice, I Č: 49099469, 
níže uvedené pozemky, po úprav ě. 

P. p. č. 1725/1, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, vým ěra:  1.159 m2 
P. p. č. část 1725/2, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, vým ěra:  dle GP  
účel: podnikání, cena:  200 Kč/m2 + hodnota stromů 

11.2 Prodej pozemku  

Usnesení č. 14/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
p. XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č. část 278, katastr:   Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra:  dle GP cca 400 m2 
P. p. č. část 277, katastr:   Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra:  dle GP cca 30 m2 
účel: zahrada, cena:  40 Kč/m2 

11.3 Prodej pozemku  

Usnesení č. 15/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
p. XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č. část 278, katastr:   Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra:  dle GP cca 100 m2 
cena:  40 Kč/m2 
P. p. č. část 277, katastr:   Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra:  dle GP cca 290 m2 
cena:  20 Kč/m2 
P. p. č. část 2769/2, katastr:   Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  dle GP cca 100 m2 
cena:  70 Kč/m2, účel: zahrada 

11.4 Prodej pozemku  

Usnesení č. 16/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
manželům XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 421/4, katastr:   Nové Hraběcí, 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  25 m2 
P. p. č. část 692, katastr:   Nové Hraběcí, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  dle GP č. 170-93/2013 vedené jako 
p. p. č. 692/2 o výměře 101 m2 
účel: stavba na cizím pozemku, cena:  dle znaleckého posudku (92 Kč + 25.955 Kč = 26.047 Kč)   

11.5 Prodej pozemku  

Usnesení č. 17/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
manželům XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 2721/9, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:   814 m2 
účel: stavba RD, cena: 117.790 Kč 

11.6 Směna pozemk ů 

Usnesení č. 18/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje sm ěnit s Povodí Oh ře, 
s. p., Bezru čova 4219, 430 03 Chomutov, ze svého majetku níže uv edené pozemky. 
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Majetek m ěsta: 
P. p. č. část 2734/1, katastr:   Císařský, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  dle GP č. 419-55/2014 vedené jako 
p. p. č. 2734/6 o výměře 54 m2 a p. p. č. 2734/6 o výměře 34 m2 
účel: stavba „REKO Šluknovského potoka u č. p. 51“, cena:  dle znaleckého posudku 

za  

majetek Povodí Oh ře, s. p.: 
P. p. č. část 3146/1, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: vodní tok, vým ěra:  dle GP č. 419-55/2014 vedené jako p. p. č. 3146/22 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 10 m2 a p. p. č. 3146/24 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře 7 m2 
účel: stavba „REKO Šluknovského potoka u č. p. 51“, cena:  dle znaleckého posudku 

11.7 Nákup pozemku  

Usnesení č. 19/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného 
pozemku od XXX. 

P. p. č. 688/1, katastr:   Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  21 m2 
účel: komunikace, cena:  70 Kč/m2  

11.8 Nákup pozemku  

Usnesení č. 20/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje nákup níže uvedeného 
pozemku od XXX (podíl 1/4), XXX (podíl 1/4) a XXX ( podíl 1/2).  

P. p. č. 3083/11, katastr:   Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  107 m2 
účel: komunikace, cena:  70 Kč/m2  

11.9 Nákup pozemku  

Usnesení č. 21/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje nákup části níže 
uvedeného pozemku od firmy PILA Šluknov, s. r. o., Zeyerova 234, 407 77 Šluknov.  

P. p. č. část 2568/6, katastr:   Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  dle GP (cca 30 m2) 
účel: komunikace, cena:  70 Kč/m2 

11.10 Ukončení BSK pro výstavbu RD  

Usnesení č. 22/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje ukon čit Budoucí smlouvu 
kupní č. 15/NP-2012 pro výstavbu RD na části  p. p. č. 398/8 v k. ú. Nové Hrab ěcí ke dni 
30.09.2014 s XXX.  

Usnesení č. 23/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva m ěsta 
Šluknov č. 31/10Z/2012 z 10. zasedání ZM, ze dne 28.06.2012:  „Zastupitelstvo m ěsta Šluknov 
schvaluje prodej níže uvedeného pozemku z majetku m ěsta XXX. 

P. p. č.: 398/8, katastr: Nové Hraběcí  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 1615 m2  
účel: výstavby RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný 
prodej pozemků pro výstavu RD), kauce: 1.000 Kč. 

11.11 Ukončení BSK pro výstavbu RD  

Usnesení č. 24/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje ukon čit Budoucí smlouvu 
kupní č. 2/NP-2012 pro výstavbu RD na p. p. č. 207/1 v k. ú. Šluknov ke dni 30.09.2014  
s XXX. 

Usnesení č. 25/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva m ěsta 
Šluknov č. 10/07Z/2011 ze 7. zasedání ZM, ze dne 15.12.2011:  „Zastupitelstvo m ěsta Šluknov 
schvaluje prodej níže uvedeného pozemku z majetku m ěsta p. XXX.  
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p. p. č.: 207/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 528 m2  

účel: stavba RD, cena: dle Opatření zastupitelstva města č. 1/2007, o podpoře výstavby rodinných 
domů. 

11.12 Revokace části usnesení Zastupitelstva m ěsta Šluknov  

Usnesení č. 26/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov revokuje část usnesení 
Zastupitelstva m ěsta Šluknov č. 12/06Z/2011 ze 6. zasedání  Zastupitelstva m ěsta Šluknova 
ze dne 06.10.2011, a to část cena: „200 K č/m2“ se m ění na: „za znalecký posudek“. 

11.13 Prohlášení o vzdání se vlastnického práva  

Usnesení č. 27/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje Prohlášení o vzdání se 
vlastnického práva m ěsta Šluknov k pozemku p. p. č. 1503 vlastnického podílu ve výši 1/2, 
který je uveden na listu vlastnictví číslo 1786 pro v k. ú. Šluknov, obec Šluknov z d ůvodu 
administrativní chyby dle návrhu.  

11.14 Kupní smlouva – kompostárna Šluknov  

Usnesení č. 28/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje kupní smlouvu pro nákup 
p. p. č. 1378 v k. ú. Šluknov, obec Šluknov od XXX, pro ú čel vybudování kompostárny, dle 
návrhu.  

12. Žádost o p říspěvek členům Kontrolního výboru za aktivní činnost  

Usnesení č. 29/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje na základ ě žádosti 
předsedkyn ě KV pí Ing. Daniely Petrouškové, podle § 84, odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích, p říspěvek níže uvedeným členům Kontrolního výboru, kte ří nejsou zárove ň 
členy zastupitelstva v této výši: Mgr. Alena Švarcov á – 3.000 Kč, p. Zdeněk Kirchner – 
500 Kč.  

Usnesení č. 30/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje na základ ě žádosti 
předsedy FV p. Ladislava Čurgaliho, podle § 84, odst. 2 písm. u) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, p říspěvek těmto členům Finan čního výboru, kte ří nejsou zárove ň členy 
zastupitelstva v této výši: Jarmile Skotnicové – 3. 000 Kč, Věře Kelucové  – 3.000 K č a Ivanu 
Kolomazníkovi – 3.000 K č.  

13. Plnění Programového prohlášení zastupitelstva m ěsta ve volebním období  
2010 – 2014 

Usnesení nep řijato.  

14. Různé 

14.1 Zpráva o činnosti rady m ěsta od minulého zasedání zastupitelstva m ěsta 

Usnesení č. 31/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu  
o činnosti Rady m ěsta Šluknov za období od posledního jednání Zastupi telstva m ěsta 
Šluknov.  

14.2 Zpráva o činnosti Finan čního a Kontrolního výboru zastupitelstva m ěsta 

Usnesení č. 32/24Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

15. Rozhodnutí o vymáhání částky za provedení sociologického pr ůzkumu  

Usnesení nep řijato.  

Usnesení nep řijato.   
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16. Diskuze, p řipomínky a návrhy členů zastupitelstva m ěsta  

Usnesení nep řijato .  

17. Závěr zasedání  
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka  
 


