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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  5. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  

konaného 18. června 2015 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu 
4. Sdělení MV ke kontrole samostatné působnosti 
5. Projednání celoročního hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 

a Schválení účetní závěrky města sestavené k 31.12.2014 
6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 v roce 2015 
7. Prodej objektů z majetku města -  č. p. 2, č. p. 625 a č. p. 838 v k. ú. Šluknov 
8. Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov 
9. Pozemky 

 Směna pozemků (p. p. č. 1063/9 za p. p. č. část 1063/2 v k. ú. Šluknov) 
 Prodej pozemků (p. p. č. 2409/5, p. p. č. část 2411/3, p. p. č. 2411/2, p. p. č. 2351, 

p. p. č. 2353, p. p. č. 2355, p. p. č. 2356, p. p. č. 2361/1, p. p. č. 2361/2, p. p. č. 
2363, p. p. č. část 2345/1, p. p. č. 2345/3 vše v k. ú. Šluknov) 

 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknova č. 14/24Z/2014 – prodej 
pozemků p. p. č. 277 a p. p. č. 278 v k. ú. Království 

 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 9/04Z/2015 – prodej pozemku p. 
p. č. 1219 v k. ú. Císařský 

 Prodloužení BSK pro výstavbu RD (p. p. č. 163, p. p. č. 1942 a části p. p. č. 1943 
v k. ú. Království, část p. p. č. 163 a část p. p. č. 1943 v k. ú. Království) 

10. Odpis nevymahatelné pohledávky 
11. Prodej domu č. p. 582 v ul. Rumburská, změna smlouvy 
12. Různé 

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

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

1. Zahájení zasedání  

Usnesení nepřijato. 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

Usnesení č. 1/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
5. zasedání pp. Jiřího Beneše a Bc. Zdeňka Černého. 

3. Schválení programu  

Usnesení nepřijato. 

Usnesení č. 2/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 5. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu, po jeho doplnění. 

4. Sdělení MV ke kontrole samostatné působnosti 

Usnesení č. 3/05ZM/2015: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Sdělení 
Ministerstva vnitra ČR ke kontrole pod č. j. MV- 53918-6/ODK.2015 ve věci prodeje bytových 
domů včetně pozemků a k prověření zásad prodeje.  



 2

 

 

5. Projednání celoročního hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 
a Schválení účetní závěrky města sestavené k 31.12.2014 

Usnesení č. 4/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje celoroční 
hospodaření a návrh závěrečného účtu města za rok 2014 a rozhoduje o vyjádření souhlasu 
s celoročním hospodařením města za rok 2014 bez výhrad. 

Usnesení č. 5/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje účetní 
závěrku města sestavenou k 31.12.2014. 

Usnesení č. 6/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov rozhodlo schválit výsledek běžného 
účetního období roku 2014 města Šluknov ve výši 7.171.485,31 Kč. 

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 v roce 2015 

Usnesení č. 7/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 3 v roce 2015 dle předloženého návrhu.   

7. Prodej objektů z majetku města -  č. p. 2, č. p. 625 a č. p. 838 v k. ú. Šluknov 

Usnesení č. 8/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
pozemku p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – 
budova s č. p. 2 v ul. Smetanova, v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území 
Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Rumburk. 

Usnesení č. 9/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o stažení zveřejnění 
záměru prodeje nemovitosti č. p. 625 z programu dnešního jednání Zastupitelstva města 
Šluknov.  

8. Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov 

Usnesení č. 10/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov zrušuje Zásady prodeje pozemků ve 
vlastnictví města Šluknov ke dni 01.07.2015. 

9. Pozemky 

9.1 Směna pozemků 

Usnesení č. 11/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX, ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 1063/9, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 49 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 6.370 Kč (dle znaleckého posudku) 

za  

P. p. č. část 1063/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 1785-74/2015 vedený jako díl „a“ o výměře 34 m2 
oddělený z p. p. č. 1063/2 – zahrada a sloučený do p. p. č. 1083 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
P. p. č. část 1063/11, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 1785-74/2015 vedený jako díl „b“ o výměře 1 m2 
oddělený z p. p. č. 1063/11 – zahrada a sloučený do p. p. č. 1083 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace 
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 4.550 Kč (dle znaleckého posudku) 

9.2 Prodej pozemků 

Usnesení nepřijato. 
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9.3 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknov 

Usnesení č. 12/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva 
města Šluknov č. 14/24Z/2014 z 24. zasedání ZM ze dne 18.09.2014 takto: za uvedené 
pozemky p. p. č. 278 a 277 se dále doplňuje: „část p. p. č. 2769/7, katastr: Království, druh 
pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 3 m2 dle GP č. 543-120/2014“. 

9.4 Zrušení usnesení Zastupitelstva města Šluknov 

Usnesení č. 13/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 9/04Z/2015 ze 4. zasedání ZM ze dne 30.04.2015: „Zastupitelstvo města Šluknov 
schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 1219, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 131 m2  
účel: zřízení zahrady, cena: 13.000 Kč (dle znaleckého posudku) + 15.390 Kč (hodnota stromů) 

9.5 Prodloužení BSK pro výstavbu RD 

Usnesení č. 14/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodloužení budoucí 
smlouvy kupní č. 21/NP-2010 pro výstavbu RD pro XXX, na části p. p. č. 163, p. p. č. 1942 a 
části p. p. č. 1943 v k. ú. Království, a to o 1 rok, tj. ze dne 31.07.2015 na 31.07.2016, za 
podmínek sjednaných v budoucí smlouvě kupní a na základě Opatření zastupitelstva města 
č. 1/2007 o podpoře výstavby RD, a to prodeje pozemků  za kupní cenu 40 Kč/m2.. 

9.6 Prodloužení BSK pro výstavbu RD 

Usnesení č. 15/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodloužení budoucí 
smlouvu kupní č. 25/NP-2010 pro výstavbu RD pro XXX, na části p. p. č. 163 a části p. p. č. 
1943 v k. ú. Království, a to o 1 rok ze dne 31.07.2015 na 31.07.2016, za podmínek 
sjednaných v budoucí smlouvě kupní a na základě Opatření zastupitelstva města č. 1/2007 o 
podpoře výstavby a to prodeje pozemků za kupní cenu 40 Kč/m2.  

10. Odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení č. 16/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje odpis nevymahatelné 
pohledávky ve výši 80.000 Kč za Šluknovskou dřevařskou společnost, s. r. o., IČ 473 06 530, 
se sídlem Zeyerova 234, 407 77 Šluknov.   

11. Prodej domu č. p. 582 v ul. Rumburská, změna smlouvy 

Usnesení č. 17/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje kupní smlouvu na 
prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to pozemku p. č. 1975/1 o výměře 
1503 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), který vznikl na základě geometrického plánu č. 1743-
16/2014 zpracovaného Bc. Václavem Kyselou, katastrálním úřadem schváleného dne 
07.05.2014 pod č. 93/2014, odděleného z původního pozemku p. č. 1975 o výměře 1634 m2, 
jehož součástí je stavba – budova s č. p. 582 v ulici Rumburská, vše v obci Šluknov, část 
obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a  XXX za 
kupní cenu 2.222.222 Kč (slovy: dvamilionydvěstědvacetdvatisícdvěstědvacetdva 
korunčeských), dle pozměněného návrhu.  

12. Různé  

12.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 18/05Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.  

12.2 Zpráva o činnosti Finančního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 19/05Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  
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12.3 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 20/05Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

13. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva  

Usnesení č. 21/05Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá ORŽP Městského úřadu 
Šluknov vyvolat jednání se společností Severočeské vodovody a kanalizace ve věci 
instalace nadzemního požárního hydrantu. Termín do: 31.08.2015. 

Usnesení nepřijato. 

14. Závěr zasedání 

Usnesení nepřijato.  
 

 

Mgr. Eva Džumanová, v. r. 
starostka města 
 


