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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 13. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  

konaného 13. prosince 2012 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 
1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému, 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů 

5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 

6. Informace o plnění rozpočtu města za období leden až říjen 2012 
7. Návrh rozpočtového opatření č. 6 v roce 2012 
8. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2013 
9. Prodej rodinných a bytových domů z majetku města (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) 

10. Majetkové záležitosti – pozemky 
• Prodej pozemků z majetku města (p.p.č. 1081, 1083, 1085, 1082/28 a 610/3 - vše  

v k. ú. Rožany) 
• Směna pozemků v majetku města (část p.p.č. 2733/1 a část st. p. č. 17 – vše v k. ú. 

Císařský) za část p.p.č. 11 v k. ú. Císařský 
• Revokace Usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 25/12Z/2012 ze dne 25.10.2012  

o prodeji pozemků z majetku města (p.p.č. 2148/4 a p.p.č. 2149 - vše v k. ú. Království) 
• Revokace Usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 8.1.1 ze dne 09.03.2006  

o prodeji pozemků z majetku města (p.p.č. 848 v k. ú. Šluknov) 
• Ukončení Budoucí smlouvy kupní pro výstavbu rodinného domu (p.p.č. 848 v k. ú. 

Šluknov)  
• Revokace Usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 7. 6. 2 ze dne 11.12.2008  

o zřízení věcného břemene na pozemcích v majetku města (p.p.č. 1345/3 a 1346/26 – 
vše v k. ú. Šluknov)  

11. Nabídka k odkoupení Divadla mladých v ul. Na Hrázi 531 ve Šluknově 
12. Informace o jednání k pronájmu pozemků – skládka Rožany  
13. Různé 

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

14. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání 
Usnesení č. 01/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého  
12. zasedání s tím, že k němu nebyly vzneseny žádné námitky.       

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Usnesení č. 02/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu 
z 13. zasedání zastupitelstva – pp. Bc. Marka Kopeckého a p. Ladislava Čurgaliho. 
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3. Schválení programu  
Usnesení č. 03/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 
jednání 13. zasedání zastupitelstva města po jeho doplnění. 

4. Obecně závazná vyhláška č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému, 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů   

Usnesení č. 04/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku 
č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle návrhu, s účinností  
od 01.01.2013. 

5. Obecně závazná vyhláška č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství  

Usnesení č. 05/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě § 14 
odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku  
č. 5/2012 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dle návrhu, s účinností  
od 01.01.2013. 

6. Informace o plnění rozpočtu města za období leden až říjen 2012  
Usnesení č. 06/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až říjen 2012. 

7. Návrh rozpočtového opatření č. 6 v roce 2012 
Usnesení č. 07/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6 v roce 2012 dle předloženého návrhu.  

8. Návrh rozpočtového provizoria na rok 2013 
Usnesení č. 08/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje pravidla 
rozpočtového provizoria na rok 2013 dle předloženého návrhu. 

9. Prodej rodinných a bytových domů z majetku města  
Usnesení č. 09/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat nemovitý 
majetek z vlastnictví města Šluknov, a to bytový dům č. p. 74 v Císařském, postavený na 
pozemku p. č. 34/1 o výměře 270 m2, pozemek p. č. 34/1 o výměře 270 m2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemek p. č. 34/2 o výměře 90 m2 (zastavěná plocha  
a nádvoří, zbořeniště) a pozemek p. č. 164 o výměře 479 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, 
kupujícímu – firmě Henner, s. r. o., Veverkova 1/1101, 170 00 Praha 7, IČ 27244580,   
za kupní cenu 710.000 Kč (slovy sedmsetdesettisíckorunčeských).  
Usnesení č. 10/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat nemovitý 
majetek z vlastnictví města Šluknov, a to rodinný dům č. p. 91 v Rožanech, postavený na 
pozemku p. č. 165 o výměře 215 m2, pozemek p. č. 165 o výměře 215 m2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemek p. č. 507/8 o výměře 313 m2 (trvalý travní porost)  
a pozemek 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, kupujícímu – Jarmile Günter, nar. 
09.04.1971, bytem Wiesenweg 7, Ossling, SRN za kupní cenu 650.000 Kč (slovy 
šestsetpadesáttisíckorunčeských).  
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Usnesení č. 11/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat nemovitý 
majetek z vlastnictví města Šluknov, a to rodinný dům č. p. 130 v ulici Na Příkopě, 
postavený na pozemku p. č. 101 o výměře 438 m2 a pozemku p. č. 101 o výměře 438 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek p. č. 102 o výměře 74 m2 (trvalý travní porost) 
a pozemek 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, kupujícím  
– Milan Otáhal, nar. 13.02.1965 a Lenka Otáhalová, nar. 26.10.1969, oba bytem  
Na Příkopě 130, Šluknov za kupní cenu 1.300.000 Kč (slovy 
jedenmiliontřistatisíckorunčeských).  
Usnesení č. 12/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat nemovitý 
majetek z vlastnictví města Šluknov, a to rodinný dům č. p. 386 v Království, postavený 
na pozemku p. č. 24 o výměře 180 m2, pozemek p. č. 24 o výměře 180 m2 (zastavěná 
plocha a nádvoří), pozemek 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 parc. 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, kupující – Markétě Cháberové, 
nar. 08.03.1987, bytem Císařský 310, Šluknov za kupní cenu 1.000.000 Kč (slovy 
jedenmilionkorunčeských).  
Usnesení č. 13/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat nemovitý 
majetek z vlastnictví města Šluknov, a to bytový dům č. p. 424 v ulici Dr. Edvarda 
Beneše, postavený na pozemku p. č. 18 o výměře 111 m2, pozemek p. č. 18 o výměře 111 
m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek 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, 
kupující – Petře Vaňkové, nar. 18.09.1969, bytem Valkeřice 235, Valkeřice za kupní cenu 
800.000 Kč (slovy osmsettisíckorunčeských).  
Usnesení č. 14/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat nemovitý 
majetek z vlastnictví města Šluknov, a to bytový dům č. p. 426 v ulici Dr. Edvarda 
Beneše, postavený na pozemku p. č. 12 o výměře 401 m2, pozemek p. č. 12 o výměře 401 
m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek 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, 
kupujícímu - Dalibor Konopáč, nar. 30.08.1981, bytem Žitná 610/23, Praha 1 za kupní 
cenu 777.000 Kč (slovy sedmsetsedmdesátsedmtisíckorunčeských).  
Usnesení č. 15/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat nemovitý 
majetek z vlastnictví města Šluknov, a to bytový dům č. p. 502 v ulici Potoční, postavený 
na pozemku p. č. 907 o výměře 534 m2, pozemek p. č. 907 o výměře 534 m2 (zastavěná 
plocha a nádvoří) a pozemek 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, kupující – Petře 
Vaňkové, nar. 18.09.1969, bytem Valkeřice 235, Valkeřice za kupní cenu 1.220.000 Kč 
(slovy jedenmiliondvěstědvacettisíckorunčeských).  
Usnesení č. 16/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat nemovitý 
majetek z vlastnictví města Šluknov, a to bytový dům č. p. 658 v ulici Mlýnská, 
postavený na pozemku p. č. 1166 o výměře 855 m2, pozemek p. č. 1166 o výměře 855 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), pozemek p. č. 1167 o výměře 207 m2 (zahrada), pozemek p. 
č. 1168 o výměře 125 m2 (ostatní plocha, ostatní komunikace) a pozemek 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 parc.  
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, 
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katastrální pracoviště Rumburk, kupujícímu -  Nájemníbyty.eu, s. r. o., IČ 24238635, Nad 
Kotlaskou I, č. ev. 240, Libeň, Praha 8 za kupní cenu 1.055.555 Kč (slovy 
jedenmilionpadesátpěttisícpětsetpadesátpětkorunčeských).  
Usnesení č. 17/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje použití finančních 
prostředků získaných z prodeje nemovitostí uvedených v usneseních č. 09/13Z/2012 až 
16/13Z/2012, na opravy a údržbu nemovitostí ve vlastnictví města Šluknov.  

10. Majetkové záležitosti – pozemky 

10.1 Prodej pozemků 
Usnesení č. 18/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat níže uvedené 
pozemky z majetku města Šluknov do majetku Českého rybářského svazu, Místní 
organizace Šluknov, IČ 00482811, Na Hrázi 837, 407 77 Šluknov.  
P. p. č.: 1081, katastr: Rožany    
druh pozemku: vodní plocha, koryto vodního toku, výměra: 654 m2 
účel: jalový přepad z rybníka   
P. p. č.: 1083, katastr: Rožany    
druh pozemku: vodní plocha, koryto vodního toku, výměra: 1.136 m2 
účel: náhon k rybníku   
P. p. č.: 1085, katastr: Rožany    
druh pozemku: vodní plocha, koryto vodního toku, výměra: 1.381 m2 
účel: náhon k rybníku   
P. p. č.: 1082/28, katastr: Rožany    
druh pozemku: vodní plocha, koryto vodního toku, výměra: 4 m2 
P. p. č.: 610/3, katastr: Rožany    
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 654 m2 
účel: hráz rybníka, cena: znalecký posudek + náklady na převod, žadatel: Český rybářský 
svaz, Místní organizace Šluknov, Na Hrázi 837, 407 77 Šluknov 

10.2 Směna pozemků 
Usnesení č. 19/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnu níže uvedených 
pozemků mezi městem Šluknov a XXX.   
MAJETEK MĚSTA ŠLUKNOV: 
P. p. č.: část 2733/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 395-87/2012, jako díl 
„a“ o výměře 10 m2 
St. p. č.: část 17, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: dle GP č. 395-87/2012, jako díl 
„c“o výměře 29 m2 a díl „d“ o výměře 18 m2 
účel: pozemky pod stavbou + zahrada, cena: 100 Kč/m2

 

MAJETEK p. Miroslava Svobody: 
P. p. č.: část 11, katastr: Císařský,  
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 395-87/2012, jako díl „i“ o výměře 3 m2,  
účel: pozemky pod komunikací, cena: 70 Kč/m2 

10.3 Revokace usnesení ZM č. 25/12Z/2012 ze dne 25.10.2012 
Usnesení č. 20/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje část usnesení 
Zastupitelstva města Šluknov č. 25/12Z/2012 ze dne 25.10.2012: „P. p. č.: část 2149, 
katastr: Království, druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP asi 100 m2 (celý 126 m2)“ se 
mění na: „P. p. č.:  2149, katastr: Království, druh pozemku: zahrada, výměra: 126 m2“.  
10.4 Revokace bodu č. 8.1.1 ZM č. 28 ze dne 09.03.2006 
Usnesení č. 21/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje část usnesení bodu 
č. 8.1.1 Zastupitelstva města Šluknov č. 28 ze dne 09.03.2006, a to změnu kupní ceny pro 
výstavbu RD, které znělo: „prodej dle vyhlášky č. 3/2001, a to 400 m2 za 1 Kč/m2, zbytek 
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za 40 Kč/m2“ a mění se na: „prodej pozemku pod stavbou nového RD za cenu 100 Kč/m2 
a prodej ostatního pozemku za cenu 40 Kč/m2“.  
10.5 Ukončení BSK pro výstavbu RD 
Usnesení č. 22/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje ukončit budoucí 
smlouvu kupní č. 17/NP-2006 pro výstavbu RD na p. p. č. 848 v k. ú. Šluknov ke dni 
31.01.2013 s XXX. 
10.6 Revokace části usnesení bodu č. 7. 6. 2 ZM č. 18 ze dne 11.12.2008 
Usnesení č. 23/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje část usnesení bodu 
7.6.2 Zastupitelstva města Šluknov č. 18 ze dne 11.12.2008, a to: „na p. p. č. 1345/3“ se 
mění na: „na p. p. č. 1345/3 a 1346/26“ a dále „bezúplatně“ se mění na: „za cenu 20 
Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH“. 

11. Nabídka k odkoupení Divadla mladých v ul. Na Hrázi 531 ve Šluknově 
Usnesení č. 24/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí nabídku XXX, na 
prodej Divadla mladých v ul. Na Hrázi 531 ve Šluknově městu Šluknov.                                                     
Usnesení č. 25/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje koupi nemovitosti 
do majetku města Šluknov - objektu Divadla mladých v ul. Na Hrázi 531 ve Šluknově od 
XXX. 

12. Informace o jednání k pronájmu pozemků – skládka Rožany 
Usnesení č. 26/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informace o probíhajících jednáních a konzultací ohledně „Skládky Rožany“. 
Usnesení č. 27/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov doporučuje Radě města Šluknov 
zachovat stávající nájemní smlouvu na pronájem pozemků pro provoz skládky Rožany 
s možností uzavření dodatku k této smlouvě ve věci prodloužení výpovědní doby ze 3 
měsíců na 1 rok. 
13. Různé 
13.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
Usnesení č. 28/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov za období od posledního jednání Zastupitelstva města 
Šluknov.  
13.2 Zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 
Usnesení č. 29/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu  
o činnosti Finančního výboru. 
Usnesení č. 30/13Z/2012: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu 
o činnosti Kontrolního výboru. 

14. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 

 Usnesení nepřijato.  

15. Závěr zasedání 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města 


