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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 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  

konaného 12. září 2013 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 
1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Kontrola úkolů 
5. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za období leden až červenec 2013 
6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2013  
7. Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu města Šluknov (statut fondu) 
8. Prodej domů z majetku města  

•   Kupní smlouva na prodej domu č. p. 359, p. p. č. 39/2 a p. p. č. 2564/2, vše v k. ú. 
Království  

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

9. Majetkové záležitosti – pozemky 
•   Prodej pozemků z majetku města (p. p. č. 1492 v k. ú. Šluknov, p. p. č. 1493/1 v k. ú. 

Šluknov, p. p. č. 1494 v k. ú. Šluknov, p. p. č. 1509 v k. ú. Šluknov, p. p. č. 313/1 v k. ú. 
Šluknov, p. p. č. 279 v k. ú. Království, p. p. č. 2769/7 v k. ú. Království, část p. p. č. 278 
v k. ú. Království) 

•   Přijetí daru pozemků od Ústeckého kraje (p. p. č. 199/9, 199/10, 199/11, díl „a“ 199/3 – 
vše v k. ú. Šluknov) 

•   Nákup pozemků do majetku města (část p. p. č. 421/1 v k. ú. Nové Hraběcí, část p. p. č. 
1883/1 v k. ú. Šluknov – dle GP odděleno na p. p. č. 1883/9, GP však dosud není zapsán 
v KN, p. p. č. 1378 v k. ú. Šluknov – uzavření budoucí smlouvy kupní) 

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

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

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

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Usnesení č. 02/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu 
z 18. zasedání zastupitelstva – pí Mgr. Lenku Líbalovou a p. Jiřího Beneše. 

3. Schválení programu  
Usnesení č. 03/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 
jednání 18. zasedání zastupitelstva města, dle návrhu. 

4. Kontrola úkolů   
Usnesení č. 04/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o kontrole 
úkolu č. 05/15Z/2013, uloženého Zastupitelstvem města Šluknov – úkol splněn. 
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5. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za období leden až červenec 2013 
Usnesení č. 05/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červenec 2013. 

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2013  
Usnesení č. 06/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4 v roce 2013 dle předloženého návrhu. 

7. Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu města Šluknov (statut fondu) 
Usnesení nepřijato. 

8. Prodej domů z majetku města 
8.1 Prodej domu č. p. 359 v Království z majetku města 
Usnesení č. 07/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to bytového domu č. p. 359 v Království, 
postaveném na pozemku p. č. 39/2 o výměře 826 m2, pozemku p. č. 39/2  
o výměře 826 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), 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, mezi městem Šluknov a XXX, za kupní cenu 810.000 Kč (slovy 
osmsetdesettisíckorunčeských), dle návrhu.  
8.2 Prodej objektů č. p. 645 a č. p. 648 
Usnesení č. 08/18Z/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. 
Usnesení č. 09/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení 
Zastupitelstva města Šluknov  09/18Z/2013 ve složení: Mgr. Eva Džumanová, 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Jaroslav Fráňa, Ing. Petr Masopust, Michal Bušek, náhradníci: Jiří 
Beneš, Zdeněk Černý, Karel Malaník a Josef Halada. 

9. Majetkové záležitosti – pozemky 
9.1 Prodej pozemku 
Usnesení č. 10/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
firmě Dental Institut, spol. s r. o., IČ: 27554813, Sobotecká 1660, 511 21 Turnov, níže 
uvedené pozemky.  
P. p. č.: 1492, katastr: Šluknov        
druh pozemku: zastavěná plocha, výměra: 18 m2 dle GP č. 1714-37/2013  
P. p. č.: 1493/1, katastr: Šluknov      
druh pozemku: zahrada, výměra: 17 m2 dle GP č. 1714-37/2013 
P. p. č.: 1494, katastr: Šluknov      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 52 m2 dle GP č. 1714-37/2013 
P. p. č.: 1509, katastr: Šluknov      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 44 m2 dle GP č. 1714-37/2013 
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účel: podnikání ve zdravotnické oblasti, cena:  200,00 Kč/m2 
9.2 Prodej pozemku 
Usnesení č. 11/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX níže uvedený pozemek pro stavbu RD. 
P. p. č.: 313/1, katastr: Šluknov     
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 726 m2 
účel: stavba RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný prodej 
pozemků pro výstavu RD). 

9.3 Prodej pozemku 
Usnesení č. 12/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedené pozemky. 
P. p. č.: 279, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 951 m2 (dle GP č. 335-47/2005) 
P. p. č.: 2769/7, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 430 m2 (dle GP č. 335-47/2005) 
P. p. č.: část 278, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 146 m2 (dle GP č. 335-47/2005)  
vše vedeno jako p. p. č. 279 
účel: stavba RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný prodej 
pozemků pro výstavu RD).   

9.4 Přijetí daru 
Usnesení č. 13/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem  
od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem, do svého majetku níže 
uvedené nemovitosti. 
P. p. č.: 199/9, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 308 m2 dle GP č. 1715-55/2013  
P. p. č.: 199/10, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 284 m2 dle GP č. 1715-55/2013  
P. p. č.: 199/11, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 206 m2 dle GP č. 1715-55/2013  
díl „a“ o výměře 32 m2 oddělený z p. p. č.: 199/3, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 32 m2 dle GP č. 1715-55/2013  
9.5 Nákup pozemku 
Usnesení č. 14/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části pozemku  
p. p. č. 421/1 v k. ú. Nové Hraběcí za cenu dle znaleckého posudku od XXX. 
9.6 Nákup pozemku 
Usnesení č. 15/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje koupi části pozemku  
p. č. 1883/1 (dle GP odděleno na p. p. č. 1883/9, který však dosud není zapsán v KN), v k. ú. 
Šluknov za cenu 105.000 Kč od Českých Drah, a. s., IČ: 70994226, se sídlem Nábřeží  
L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1. 
9.7 Nákup pozemku 
Usnesení č. 16/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

10. Různé 
10.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
Usnesení č. 17/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov za období od posledního jednání Zastupitelstva města 
Šluknov.  
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10.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 
Usnesení č. 18/18Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 
11. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 

Usnesení nepřijato.  

 

 
 
Mgr. Eva Džumanová v. r. 
starostka  
 


