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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 11. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  

konaného 30. srpna 2012 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 
1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2012 
5. Návrh rozpočtového opatření č. 3 v roce 2012 
6. Prodej bytových domů z majetku města – zveřejnění záměrů (čp. 74 Císařský, čp. 91 

Rožany, čp. 130 Na Příkopě, Šluknov, čp. 359 Království, čp. 386 Království, čp. 424  
Dr. Edvarda Beneše, Šluknov, čp. 426 Dr. Edvarda Beneše, Šluknov, čp. 502 Potoční, 
Šluknov a čp. 658 Mlýnská, Šluknov) 

7. Majetkové záležitosti – pozemky 
• Prodej pozemků z majetku města (část p.p.č. 2721/10 a část 2721/3 v k. ú. Šluknov, 

p.p.č. 2721/8 v k. ú. Šluknov, p.p.č. část 237/1 v k. ú. Rožany, p.p.č. 2148/4 a část 
p.p.č. 2149 v k. ú. Království, p.p.č. 1688/1 v k. ú. Království, část p.p.č. 2746/1 v k. ú. 
Císařský, část p.p.č. 2733/1 a část st. p.č. 17 v k. ú. Císařský, části p.p.č. 677 v k. ú. 
Království) 

• Zrušení usnesení zastupitelstva města č. 28/08Z/2012 ze dne 08.03.2012 o směně 
pozemků města za pozemky Ústeckého kraje za účelem sjednocení arboreta 

• Darování pozemku p.p.č. 3083/2 v k. ú. Císařský Ústeckému kraji 
• Nabytí pozemku p.p.č. 905 v k. ú. Kunratice u Šluknova darem od Ústeckého kraje 
• Nabídka na nákup pozemku p.p.č. 610/1 v k. ú. Rožany (Olexův rybník) 

8. Delegování zástupce města na valné hromady Severočeské vodárenské 
společnosti a. s. 

9. Stavební akce „Infrastruktura pro 4 RD, ul. Tovární, Šluknov“ – stanovení ceny za 
inženýrské sítě 

10. Informace o jednání k pronájmu pozemků – skládka Rožany  
11. Různé 

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

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

1. Zahájení zasedání 
Usnesení č. 01/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého  
10. zasedání s tím, že k němu nebyly vzneseny žádné námitky.       

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Usnesení č. 02/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu 
z 11. zasedání zastupitelstva – pp. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora a p. Jiřího Beneše.. 

3. Schválení programu  
Usnesení č. 03/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 
jednání 11. zasedání zastupitelstva města dle návrhu. 
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4. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2012  
Usnesení č. 04/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2012 
v předloženém znění. 

5. Návrh rozpočtového opatření č. 3 v roce 2012 
Usnesení č. 05/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 za rok 2012 dle předloženého návrhu.  
Usnesení č. 06/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a zároveň rozhoduje 
poskytnout neinvestiční příspěvek zřizovatele na rok 2012 příspěvkové organizaci 
Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín ve výši 4.268 tis. Kč a účelový 
neinvestiční příspěvek na akci „Oprava vytápění ZŠ J. Vohradského Šluknov – výměna 
ventilů“ ve výši 280 tis. Kč.  

6. Prodej bytových domů z majetku města – zveřejnění záměrů  
Usnesení č. 07/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr 
prodeje bytového domu č. p. 74 v Císařském, postaveném na pozemku p. č. 34/1  
o výměře 270 m2 a pozemku p. č. 34/1 o výměře 270 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)  
a pozemku p. č. 34/2 o výměře 270 m2 (zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště)  
a pozemku p. č. 164 o výměře 360 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Císařský, 
katastrální území Císařský, zapsáno na LV č. 1406, vedeného  
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.  
Usnesení č. 08/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr 
prodeje bytového domu č. p. 91 v Rožanech, postaveného na pozemku p. č. 165  
o výměře 215 m2 a pozemku p. č. 165 o výměře 215 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)  
a pozemku p. č. 507/8 o výměře 313 m2 (trvalý travní porost) a pozemku p. č. 512  
o výměře 73 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Rožany, katastrální území 
Rožany, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Rumburk.  
Usnesení č. 09/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr 
prodeje bytového domu č. p. 130 v ulici Na Příkopě, postaveného na pozemku p. č. 101 
o výměře 438 m2 a pozemku p. č. 101 o výměře 438 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)  
a pozemku p. č. 102 o výměře 74 m2 (trvalý travní porost) a pozemku p. č. 103  
o výměře 844 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), 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.  
Usnesení č. 10/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr 
prodeje bytového domu č. p. 359 v Království, postaveného na pozemku p. č. 39/2  
o výměře 826 m2 a pozemku p. č. 39/2 o výměře 826 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)  
a pozemku p. č. 2564/2 o výměře 581 m2 (trvalý travní porost), vše v obci Šluknov, část 
obce Království, katastrální území Království, zapsáno na LV č, 257, vedeného  
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.  
Usnesení č. 11/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr 
prodeje bytového domu č. p. 386 v Království, postaveného na pozemku p. č. 24  
o výměře 180 m2 a pozemku p. č. 24 o výměře 180 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)  
a pozemku p. č. 2644/2 o výměře 1.049 m2 (ostatní plocha, zeleň), který vznikl  
na základě geometrického plánu č. 494-68/2012 zpracovaného Bc. Václavem Kyselou, 
Katastrálním úřadem schváleného dne 17.07.2012 pod č. 376/2012, oddělením 
z původního pozemku p. č. 2644/2 o výměře 2.345 m2, vše v obci Šluknov, část obce 
Království, katastrální území Království, zapsáno na LV č, 257, vedeného  
u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.  
Usnesení č. 12/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr 
prodeje bytového domu č. p. 424 v ulici Dr. Edvarda Beneše, postaveného na pozemku 
p. č. 18 o výměře 111 m2 a pozemku p. č. 18 o výměře 111 m2 (zastavěná plocha  
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a nádvoří) a pozemku p. č. 19 o výměře 85 m2 (zahrada), 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. 
Usnesení č. 13/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr 
prodeje bytového domu č. p. 426 v ulici Dr. Edvarda Beneše, postaveného na pozemku 
p. č. 12 o výměře 401 m2 a pozemku p. č. 12 o výměře 401 m2 (zastavěná plocha  
a nádvoří) a pozemku p. č. 14 o výměře 237 m2 (zahrada), 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. 
Usnesení č. 14/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr 
prodeje bytového domu č. p. 502 v ulici Potoční, postaveného na pozemku p. č. 907  
o výměře 534 m2 a pozemku p. č. 907 o výměře 534 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)  
a pozemku p. č. 908 o výměře 442 m2 (zahrada), 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. 
Usnesení č. 15/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr 
prodeje bytového domu č. p. 658 v ulici Mlýnská, postaveného na pozemku p. č. 1166 o 
výměře 855 m2 a pozemku p. č. 1166 o výměře 855 m2 (zastavěná plocha a nádvoří)  
a pozemku p. č. 1167 o výměře 207 m2 (zahrada) a pozemku p. č. 1168 o výměře 125 m2 
(ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemku p. č. 1165/1 o výměře 412 m2 (zahrada), 
který vznikl na základě geometrického plánu č. 1663-76/2012 zpracovaného Ing. Janem 
Chroustem, Katastrálním úřadem schváleného dne 17.07.2012 pod  
č. 377/2012, oddělením z původního pozemku p. č. 1165 o výměře 1.799 m2, 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.  
Usnesení č. 16/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Mgr. Eva Džumanová, Mgr. Bc. Rudolf 
Sochor, Jaroslav Fráňa, Ing. Petr Masopust, Michal Bušek a jako náhradníky Jiřího 
Beneše, Zdeňka Černého, Karla Malaníka a Josefa Haladu 

7. Majetkové záležitosti – pozemky 
7.1 Prodej pozemku 
Usnesení č. 17/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej části níže 
uvedených pozemků z majetku města XXX, pro výstavbu RD. 
P. p. č.: část 2721/10, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.000 m2 
P. p. č.: část 2721/3, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: asi 50 m2 
účel: výstavba RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný 
prodej pozemků pro výstavu RD), kauce: 1.000 Kč 

7.2 Prodej pozemku 
Usnesení č. 18/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže uvedeného 
pozemku z majetku města XXX, pro zemědělskou výrobu.  
P. p. č.:  2721/8, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 5.455 m2 
účel: zemědělská výroba, kauce: 1.000 Kč, cena: 2,94 Kč/m2 

7.3 Prodej pozemku 
Usnesení č. 19/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej části níže 
uvedeného pozemku z majetku města, XXX.  
P. p. č.: část 237/1, katastr: Rožany   
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP asi 150 m2 (celý 273 m2) 
účel: přístup k domu – zahrada, kauce: 5.000 Kč, cena: 40 Kč/m2 
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7.4 Prodej pozemku 
Usnesení č. 20/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o odložení rozhodnutí 
o prodeji níže uvedených pozemků z majetku města XXX na příští jednání Zastupitelstva 
města Šluknov.  
P. p. č.:  2148/4, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 370 m2 
účel: přístup k domu - zahrada    
P. p. č.: část 2149, katastr: Království  
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP asi 100 m2 (celý 126 m2) 
účel: přístup k domu – zahrada, kauce: 5.000 Kč, cena: 40 Kč/m2 + hodnota stromů 

7.5 Prodej pozemku 
Usnesení č. 21/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej níže uvedeného 
pozemku z majetku města XXX.  
P. p. č.:  1688/1, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 378 m2 
účel: zahrada, kauce: 1.500 Kč, cena: 40 Kč/m2  

7.6 Prodej pozemku 
Usnesení č. 22/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej části níže 
uvedeného pozemku z majetku města XXX.  
P. p. č.: část 2746/1, katastr: Císařský    
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace,  
výměra: dle GP č. 38/1996 ze dne 28.01.1994 - 8 m2 
účel: pozemek pod stavbou, kauce: 1.000 Kč, cena: 100 Kč/m2  

7.7 Prodej pozemku 
Usnesení č. 23/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej části níže 
uvedených pozemků z majetku města XXX.  
P. p. č.: část 2733/1, katastr: Císařský    
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace,  
výměra: dle GP č. 65112-674/91 ze dne 06.12.1991 - 14 m2 
St. p. č.: část 17, katastr: Císařský    
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří  
výměra: dle GP asi 60 m2 (celý 76 m2) 
účel: pozemky pod stavbou, kauce: 5.000 Kč, cena: 100 Kč/m2  

7.8 Prodej pozemku 
Usnesení č. 24/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej části níže 
uvedeného pozemku z majetku města XXX, dle návrhu.  
P. p. č.: část 677, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP asi 450 m2 (celý 2.356 m2) 
účel: zřízení zahrady, cena: 40 Kč/m2  

7.9 Prodej pozemku. 
Usnesení č. 25/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej části níže 
uvedeného pozemku z majetku města XXX, dle návrhu.   
P. p. č.: část 677, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP asi 450 m2 (celý 2.356 m2) 
účel: zřízení zahrady, cena: 40 Kč/m2 

7.10 Zrušení usnesení č. 28/08Z/2012 ze dne 08.03.2012 
Usnesení č. 26/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva 
města Šluknov č. 28/08Z/2012 ze dne 08.03.2012: „Zastupitelstvo města Šluknov 
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schvaluje směnu níže uvedených pozemků mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.  
MAJETEK MĚSTA ŠLUKNOV: 
P. p. č.: 3083/2, katastr: Císařský  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  351 m2 (dle GP č. 333-
156/2008), účel: sjednocení arboreta, cena: 0 Kč (bezúplatně) 

MAJETEK ÚSTECKÉHO KRAJE: 
P. p. č.: 905, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  507 m2 (dle GP č. 333-
156/2008), účel: sjednocení arboreta, cena: 0 Kč (bezúplatně).“ 

7.11 Darování pozemku 
Usnesení č. 27/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje darovat níže uvedený 
pozemek z majetku města Šluknov do majetku Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem.  
P. p. č.: 3083/2, katastr: Císařský  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  351 m2 (dle GP č. 333-
156/2008), účel: sjednocení arboreta, cena: 0 Kč (bezúplatně) 

7.12 Nabytí pozemku darem 
Usnesení č. 28/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijetí níže uvedeného 
pozemku do majetku města Šluknov darem od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem.  
P. p. č.: 905, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  507 m2 (dle GP č. 333-
156/2008), účel: sjednocení arboreta, cena: 0 Kč (bezúplatně) 

7.13 Nákup pozemku 
Usnesení č. 29/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o nákupu níže 
uvedeného pozemku do majetku města Šluknov od XXX.  
P. p. č.: 610/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: vodní plocha, rybník, výměra:  18.066 m2  
účel: obnova rybníka, cena: 50.000 Kč  

8. Delegování zástupce města na valné hromady Severočeské vodárenské 
společnosti a. s. 

Usnesení č. 30/11ZM/2012: Zastupitelstvo města deleguje v souladu s § 84 odst. 2, písm. 
f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
zástupce města Šluknov na všechny valné hromady Severočeské vodárenské 
společnosti a. s., konané v období od 30.08.2012 do 31.12.2012, starostku města paní 
Mgr. Evu Džumanovou. Delegovaná je oprávněna  v uvedeném období na všech valných 
hromadách Severočeské vodárenské společnosti a. s. jménem města Šluknov vykonávat 
všechna akcionářská práva, tj. jménem města Šluknov jednat a hlasovat.  

9. Stavební akce „Infrastruktura pro 4 RD, ul. Tovární, Šluknov“ – stanovení ceny za 
inženýrské sítě 

Usnesení č. 31/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí žádost  
o stanovení pevné ceny Ústeckého kraje ze dne 26.07.2012 na vybudování inženýrských 
sítí k pozemku p. p. č. 1978/1 v k. ú. Šluknov, v souvislosti s připravovanou kupní 
smlouvou.  
Usnesení č. 32/11Z/2012: Zastupitelstvo města rozhoduje stanovit za vybudování sítí 
k pozemku p. p. č. 1978/1 v k. ú. Šluknov Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 
02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, úhradu prokazatelně vynaložených nákladů 
v maximální výši 450.000 Kč. 
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10. Informace o jednání k pronájmu pozemků – skládka Rožany 
Usnesení č. 33/10Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informace o probíhajících jednáních města Šluknov s firmou Marius Pedersen a. s., 
Hradec Králové, ve věci nájmu pozemků určených pro skládkování (skládka Rožany)  
a návrhu nájemní smlouvy ze dne 10.08.2012 dle návrhu. 

11. Různé 
11.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
Usnesení č. 34/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov za období od posledního jednání Zastupitelstva města 
Šluknov. 
11.2 Zprávy o činnosti Kontrolního a Finančního výboru zastupitelstva města 
Usnesení č. 35/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění Plánu 
kontrolní činnosti Kontrolního výboru na rok 2012.  
Usnesení č. 36/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu 
o činnosti Kontrolního výboru.  
Usnesení č. 37/11Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu  
o činnosti Finančního výboru. 

12. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 

Usnesení nepřijato. 

13. Závěr zasedání 

 
 
Mgr. Eva Džumanová 
Starostka města  


