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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 17. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  

konaného 20. června 2013 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 
1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Kontrola úkolů 
5. Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 

2014 – 2017 
6. Příspěvek Římskokatolické farnosti – arciděkanství Šluknov v rámci Programu 

regenerace MPZ Šluknov 2013 
7. Informace o průběhu a dokončení opravy rekonstrukce Základní školy J. Vohradského 

Šluknov 
8. Delegování zástupce města na valné hromady Severočeské vodárenské společnosti, 

a. s. 
9. Projednání celoročního hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012, 

schválení účetní závěrky města sestavené k 31.12.2012 
10. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za období leden až duben 2013 
11. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2013  
12. Prodej bytového domu č. p. 359 v Království 
13. Prodej nemovitostí s majetku města  

• Zveřejnění záměru na prodej objektu č. p. 645 v ul. Zámecká (bývalá sladovna), Šluknov 
a pozemku p.č. 160/1 v k. ú. Šluknov 

• Zveřejnění záměru na prodej objektu č. p. 648 v ul. Budišínská (bývalá úřadovna 
městského úřadu + kuželna), Šluknov a pozemku p. č. 154/1 v k. ú. Šluknov  

14. Majetkové záležitosti – pozemky 
• Prodej pozemků z majetku města (p.p.č. 424 v k. ú. Rožany, p. p. č. 1094/1 v k. ú. Rožany, 

p. p. č. 398/2 v k. ú. Rožany, p. p. č. 397 v k. ú. Rožany, část p. p. č. 397 v k. ú. Rožany, 
část p. p. č. 399 v k. ú. Rožany, část p. p. č. 1830/2 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 2738/1 
v k. ú. Císařský, p. p. č. 520/14 v k. ú. Nové Hraběcí, p.p.č. 805/1 v k. ú. Šluknov, p. p. č. 
2026/5 v k. ú. Království, p. p. č. 391/1 v k. ú. Šluknov) 

• Zrušení Usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 18/14Z/2013 ze dne 24.01.2013 
o nákupu části p. p. č. 758/2 v k. ú. Císařský 

• Směna pozemků (část p. p. č. 2738/1 v k. ú. Císařský v majetku města Šluknov za p. p. č. 
758/2 v k. ú. Císařský v majetku manželů Čurgaliových, část p.p.č. 1976 v k. ú. Šluknov 
a část p. p. č. 1978/1 v k. ú. Šluknov – vše v majetku města Šluknov, za část p. p. č. 1973/3 
v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 1948 v k. ú. Šluknov a p. p. č. 1980 v k. ú. Šluknov – vše 
v majetku firmy TOPOS, a. s.) 

• Nákup pozemku do majetku města Šluknov (část p.p.č. 120/2 v k. ú. Královka) 
15. Informace o majiteli nemovitosti č. p. 658 ul. Mlýnská 
16. Různé 

• Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
• Zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 
• Plán činnosti Kontrolního výboru zastupitelstva města na 2. pololetí 2013 

17. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
18. Závěr zasedání 
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1. Zahájení zasedání 
Usnesení č. 01/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého  
16. zasedání s tím, že k němu nebyly vzneseny žádné námitky.       

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Usnesení č. 02/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu 
z 17. zasedání zastupitelstva – pí Mgr. Petru Gallovou a p. Jaroslava Fráňu.  

3. Schválení programu  
Usnesení č. 03/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 
jednání 17. zasedání zastupitelstva města. 

4. Kontrola úkolů   
Usnesení č. 04/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o kontrole 
úkolu uloženého Zastupitelstvem města Šluknov. 

5. Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 
2014 – 2017 

Usnesení č. 05/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán rozvoje sociálních 
služeb a souvisejících aktivit Šluknovského výběžku pro roky 2014 – 2017, dle návrhu. 

6. Příspěvek Římskokatolické farnosti – arciděkanství Šluknov v rámci Programu 
regenerace MPZ Šluknov 2013 

Usnesení č. 06/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje poskytnutí finančního 
příspěvku města Šluknov pro Římskokatolickou farnost – arciděkanství Šluknov, Farní 154, 
407 77 Šluknov, IČ 46718141, v rámci Programu regenerace MPZ Šluknov 2013 na akci 
„Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov – 1. etapa“ ve výši 48.785 Kč. 

7. Informace o průběhu a dokončení opravy rekonstrukce Základní školy 
J. Vohradského Šluknov 

Usnesení nepřijato. 

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

Usnesení č. 07/17ZM/2013: Zastupitelstvo města Šluknov deleguje v souladu s § 84 odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů jako 
zástupce města Šluknov na všechny valné hromady Severočeské vodárenské společnosti 
a. s., konané v období od 21.06.2013 do 31.12.2013, 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. Projednání celoročního hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2012 – 
schválení účetní závěrky města sestavené k 31.12.2013 

Usnesení č. 08/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schválilo celoroční 
hospodaření a návrh závěrečného účtu města za rok 2012 a rozhodlo o vyjádření souhlasu 
s celoročním hospodařením města za rok 2012 bez výhrad.  
Usnesení č. 09/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schválilo účetní 
závěrku města sestavenou k 31.12.2012.  

10. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za období leden až duben 2013 
Usnesení č. 10/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až duben 2013. 
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11. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2013 
Usnesení č. 11/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 1 v roce 2013 dle předloženého návrhu. 

12. Prodej bytového domu č. p. 359 v Království 
Usnesení č. 12/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat z majetku města 
bytový dům č. p. 359 v Království, postavený 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 pozemek 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, nabídce XXX ve 
výši 810.000 Kč.  

13. Prodej nemovitostí s majetku města 
Usnesení č. 13/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí návrh nemovitostí 
doporučených na odprodej z majetku města. 
Usnesení č. 14/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr prodeje 
objektu č. p. 645 v ul. Zámecká (bývalá sladovna), postavený na pozemku p. č. 160/1 
o výměře 881 m2 a pozemku 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 a dále objektu č. p. 
648 v ul. Budišínská (bývalá úřadovna městského úřadu + kuželna), postavený na pozemku 
p. č. 154/1 o výměře 494 m2 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, s věcným 
břemenem pro užívání kuželny ve prospěch města Šluknov, za celkovou minimální cenu dle 
znaleckých posudků ve výši 2.740.000 Kč. 
Usnesení č. 15/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení 
Zastupitelstva města Šluknov č. 14/17Z/2013 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. 

14. Majetkové záležitosti – pozemky 
14.1 Prodej pozemku 
Usnesení č. 16/17ZM/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat ze svého 
majetku XXX, níže uvedené pozemky. 
P. p. č.: 424, katastr: Rožany    
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 737 m2 
P. p. č.: 1094/1, katastr: Rožany   
druh pozemku: vodní plocha, koryto vodního toku, výměra: 86 m2 
P. p. č.: 398/2, katastr: Rožany  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 397 m2 
P. p. č.: část 397, katastr: Rožany    
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 900 m2), 
P. p. č.: část 399, katastr: Rožany    
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 1000 m2), 

účel: podnikatelský záměr – MVE, cena: dle znaleckého posudku + náklady, kauce: 12.500 Kč 

14.2 Prodej pozemku 
Usnesení č. 17/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat ze svého majetku 
manželům XXX, část níže uvedeného pozemku.  
P. p. č.: část 1830/2, katastr: Šluknov    
druh pozemku: zastavěná plocha, výměra: 2 m2 
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účel: pozemek pod stavbou, cena:  100 Kč/m2, kauce: 500 Kč 
14.3 Prodej pozemku 
Usnesení č. 18/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat ze svého majetku 
XXX, část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 2738/1, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 2 m2 
účel: za účelem stavby WC nad žumpou, cena:  100 Kč/m2, kauce: 5.000 Kč 

14.4 Prodej pozemku 
Usnesení č. 19/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat ze svého majetku 
manželům XXX, níže uvedený pozemek. 
P. p. č.  520/14, katastr:  Nové Hraběcí, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.760 m2 
účel: koupě pozemku pro chov, cena:  40 Kč/m2 + stromy, kauce: 15.000 Kč 

14.5 Prodej pozemku 
Usnesení č. 20/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek. 
P. p. č.  805/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 554 m2 
účel: sjednocení zahrady, cena:  40 Kč/m2, kauce: 2.300 Kč 

14.6 Prodej pozemku 
Usnesení č. 21/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek.  
P. p. č.  2026/5, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 685 m2 
účel: koupě zahrady, cena:  40 Kč/m2, kauce: 2.800 Kč 

14.7 Prodej pozemku 
Usnesení č. 22/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje prodat ze svého majetku 
manželům XXX, níže uvedený pozemek. 
P. p. č.  391/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 802 m2 
účel: stavba RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný prodej 
pozemků pro výstavu RD).  , kauce: 1.000 Kč 

14.8 Zrušení usnesení č. 18/14Z/2013 ze 14. ZM, ze dne 24.01.2013 
Usnesení č. 23/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 18/14Z/2013 ze 14. Zasedání dne 24.01.2013: „Zastupitelstvo města Šluknov 
rozhoduje o nákupu části níže uvedeného pozemku od manželů XXX, do majetku města 
Šluknov.  
P. p. č. část 758/2, katastr: Císařský      
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 20 m2) 
účel: koupě pozemku pod komunikací, cena: 70 Kč/m2 

14.9 Směna pozemku 
Usnesení č. 24/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnu níže uvedených 
pozemků mezi městem Šluknov a manžely XXX. 
Majetek města Šluknov: 

P. p. č. část 2738/1, katastr: Císařský      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 1 m2 (dle GP č. 406-16/2013 díly 
b+c+d), účel: pozemek mimo komunikaci, cena: 70 Kč/m2  
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Majetek manželů Čurgaliových: 

P. p. č. 758/2, katastr: Císařský   
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 43 m2 dle GP č. 406-16/2013 díly (f+g+h) 
účel: pozemek pod komunikací, cena: 70 Kč/m2  
14.10 Směna pozemku 
Usnesení č. 25/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s firmou 
TOPOS, a. s.,  Královská 777, 407 77 Šluknov, níže uvedené pozemky. 

Majetek města Šluknov: 
P. p. č. část 1976, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 125 m2) 
cena:  70 Kč/m2 

P. p. č. část 1978/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP (asi 5 m2) 
cena:  40 Kč/m2 

Majetek firmy TOPOS, a.s.: 
P. p. č. část 1973/3, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP (asi 10 m2) 
cena:  70 Kč/m2 

P. p. č. část 1948, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: dle GP (asi 30 m2) 
cena:  40 Kč/m2 
 
P. p. č. 1980, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 277 m2 
cena:  40 Kč/m2 

účel: majetkoprávního uspořádání pozemků 
14.11 Nákup pozemku 
Usnesení č. 26/17/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje o nákupu části níže 
uvedeného pozemku do majetku města Šluknov od XXX.  
P. p. č. část 120/2, katastr:  Královka, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 117-85/2012 díl „b“ o výměře 0,35 m2 
cena:  70 Kč/m2 (celková cena 25 Kč) + správní poplatky 

účel: koupě pozemku pod stavbou komunikace 
14.12 Nákup pozemku 
Usnesení č. 27/17/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje nakoupit níže uvedený 
pozemek do majetku města Šluknov od XXX.  
P. p. č. 1378, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: manipulační plocha, výměra: 4.954 m2 
cena:  100 Kč/m2, účel: koupě pozemku pro stavbu kompostárny 

14.13 Žádost o zrušení předkupního práva pro město Šluknov 
Usnesení č. 28/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zrušit předkupní právo 
pro město Šluknov na pozemcích p. p. č. 313/4, p. p. č. 313/2 a p. p. č. 314 v k. ú. Šluknov. 
Žádost podali manželé XXX. Manželé dodrželi podmínku výstavby RD na předmětných 
pozemcích. 

15. Informace o majiteli nemovitosti č. p. 658 ul. Mlýnská 
Usnesení č. 29/17ZM/2013: Zastupitelstvo města bere na vědomí informace týkající se 
situace prodaného bytového domu č. p. 658 ul. Mlýnská.  
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Usnesení č. 30/17ZM/2013: Zastupitelstvo města Šluknov i nadále trvá na svém Usnesení  
č. 14/13Z/2012 ze dne 13.12.2012, kterým rozhodlo 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 - XXX, Praha 1 za kupní cenu 
777.000 Kč (slovy sedmsetsedmdesátsedmtisíckorunčeských). 

16. Různé 
16.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
Usnesení č. 31/17Z/2013: 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. 32/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 
Usnesení č. 33/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  
Usnesení č. 34/17Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Kontrolního 
výboru města Šluknov na 2. pololetí roku 2013.  

17. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 

Usnesení nepřijato.  
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města 
 


