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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 p řijatých usneseních 
z 20. zasedání Zastupitelstva m ěsta Šluknov  

konaného 12. prosince 2013 ve velkém sále Šluknovsk ého zámku   

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatel ů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Zpráva velitele Obvodního odd ělení Policie ČR o činnosti a o bezpe čnostní situaci  

ve městě 
5. Rozpočtové opat ření č. 8 v roce 2013 
6. Návrh rozpo čtového provizoria na rok 2014 
7. Delegování zástupce m ěsta na valné hromady Severo české vodárenské spole čnosti, 

a. s. 
8. Majetkové záležitosti – pozemky 

•  Revokace usnesení zastupitelstva města – prodej pozemku z majetku města  
(p. p. č. 2273/121 v k. ú. Šluknov pro výstavbu RD) 

•  Revokace usnesení zastupitelstva města – prodej pozemku z majetku města (p. p. č. 424, 
1094/1, 398/2, část 397, část 399 - vše v k. ú. Rožany) 

9. Zveřejnění záměru na prodej objekt ů č. p. 645 (bývalá sladovna) v ul. Zámecká  
a č. p. 648 (bývalá ú řadovna M ěÚ a kuželna) v ul. Budišínská z majetku m ěsta 

10. Zveřejnění záměru prodeje bytového domu č. p. 426 v ul. Dr. Edvarda Beneše 
z majetku m ěsta 

11. Nabídka Ústeckého kraje na odkup budovy č. p. 682 na p. p. č. 420 v k. ú. Šluknov 
(bývalé cestmistrovství Správy a údržby silnic)  

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

13. Diskuze, p řipomínky a návrhy členů zastupitelstva m ěsta 
14. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání  

Usnesení č. 01/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zápis ze svého  
19. zasedání s tím, že k n ěmu nebyly vzneseny žádné námitky.       

2. Určení ověřovatel ů zápisu 

Usnesení č. 02/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ur čuje ov ěřovatele zápisu 
z 20. zasedání zastupitelstva – p. Josefa Haladu a p. Jaroslava Frá ňu. 

3. Schválení programu  

Usnesení č. 03/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje program 
jednání 20. zasedání zastupitelstva m ěsta, po jeho dopln ění. 

4. Zpráva velitele Obvodního odd ělení Policie ČR o činnosti a o bezpe čnostní situaci ve 
městě 

Usnesení nep řijato. 

5. Rozpočtové opat ření č. 8 v roce 2013 
Usnesení č. 04/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov projednalo a schvaluje rozpo čtové 
opat ření č. 8 v roce 2013 dle p ředloženého návrhu. 
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6. Návrh rozpo čtového provizoria na rok 2014 

Usnesení č. 05/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov projednalo a schvaluje pravidla 
rozpo čtového provizoria na rok 2014 dle p ředloženého návrhu. 

7. Delegování zástupce m ěsta na valné hromady Severo české vodárenské spole čnosti, 
a. s. 

Usnesení č. 06/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov deleguje v souladu s § 84 odst. 2, 
písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení), ve znění pozd ějších p ředpis ů jako 
zástupce m ěsta Šluknov na všechny valné hromady Severo české vodárenské spole čnosti 
a. s., konané v období od 01.01.2014 do 31.12.2014,  starostku m ěsta paní Mgr. Evu 
Džumanovou. Delegovaná je oprávn ěna  v uvedeném období na všech valných hromadách 
Severočeské vodárenské spole čnosti, a. s. jménem m ěsta Šluknov vykonávat všechna 
akcioná řská práva, tj. jménem m ěsta Šluknov jednat a hlasovat.  

8. Majetkové záležitosti – pozemky  

8.1 Revokace usnesení č. 09/05Z/2011 ze dne 14.07.2011 (zm ěna BSK pro výstavbu RD) 

Usnesení č. 07/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov revokuje část usnesení 
Zastupitelstva m ěsta Šluknov č. 09/08Z/2011 z 5. zasedání ze dne 14.07.2011, a to : 
„manžel ům XXX“ se m ění na: „XXX“. 

8.2 Revokace usnesení zastupitelstva m ěsta č. 16/17ZM/2013 ze dne 20.06.2013 

Usnesení č. 08/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov revokuje část usnesení 
Zastupitelstva m ěsta Šluknov č. 16/17Z/2013 ze dne 20.06.2013, a to cena „dle zna leckého 
posudku + náklady“ se m ění na „200 K č/m2 (dle Zásad prodeje pozemk ů ve vlastnictví 
města čl. 3, bod 2 a)) + náklady na GP a SSP“. 

9. Zveřejnění záměru na prodej objekt ů č. p. 645 (bývalá sladovna) v ul. Zámecká  
a č. p. 648 (bývalá ú řadovna M ěÚ a kuželna) v ul. Budišínská z majetku m ěsta 

Usnesení č. 09/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov rozhoduje zve řejnit zám ěr prodeje 
objektu č. p. 645 v ul. Zámecká (bývalá sladovna), postavený  na pozemku p. č. 160/1 
o vým ěře 881 m2 a pozemku p. č. 160/1 o vým ěře 881 m2 (zastavěná plocha  
a nádvo ří) v obci Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsá no na LV č. 1406, vedeného 
u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě Rumburk a dále objektu č. p. 
648 v ul. Budišínská (bývalá ú řadovna m ěstského ú řadu + kuželna), postavený na pozemku 
p. č. 154/1 o vým ěře 494 m2 a pozemku p. č. 154/1 o vým ěře 494 m2 (zastavěná plocha 
a nádvo ří) v obci Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsá no na LV č. 1406, vedeného 
u Katastrálního ú řadu pro Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě Rumburk, s v ěcným 
břemenem pro užívání kuželny ve prosp ěch města Šluknov. 

Usnesení č. 10/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemo vitostí z majetku m ěsta dle usnesení 
Zastupitelstva m ěsta Šluknov  09/20Z/2013 ve složení: Mgr. Eva Džumanová, 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Jaroslav Frá ňa, Ing. Petr Masopust, Michal Bušek a jako 
náhradníky Ji řího Beneše, Zde ňka Černého, Karla Malaníka a Josefa Haladu. 

10. Zveřejnění záměru prodeje bytového domu č. p. 426 v ul. Dr. Edvarda Beneše 
z majetku m ěsta 

Usnesení č. 11/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva m ěsta 
Šluknov č. 14/13Z/2012 ze 13. zasedání ze dne 13.12.2012.  

Usnesení č. 12/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva m ěsta 
Šluknov č. 14/14Z/2013 ze 14. zasedání ze dne 24.01.2013.  

Usnesení č. 13/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov rozhoduje zve řejnit zám ěr prodeje 
bytového domu č. p. 426 v ulici Dr. Edvarda Beneše, postaveného na  pozemku p. č. 12 
o vým ěře 401 m2 a pozemku p. č. 12 o vým ěře 401 m2 (zastavěná plocha a nádvo ří) 
a pozemku p. č. 14 o vým ěře 237 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, 
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katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního ú řadu pro 
Ústecký kraj, katastrální pracovišt ě Rumburk.  

Usnesení č. 14/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: In g. Petr Masopust (p ředseda), Mgr. Eva 
Džumanová, Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Jaroslav Frá ňa, Michal Bušek a jako náhradníky Ji řího 
Beneše, Zde ňka Černého, Karla Malaníka a Josefa Haladu. 

11. Nabídka Ústeckého kraje na odkup budovy č. p. 682 na p. p. č. 420 v k. ú. Šluknov 
(bývalé cestmistrovství Správy a údržby silnic) 

Usnesení č. 15/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov neschvaluje koupi budovy č. p. 682 
na p. p. č. 420 a souvisejících pozemk ů a staveb v k. ú. Šluknov z majetku Ústeckého kraje  
do majetku m ěsta.  

12. Různé 

12.1 Zpráva o činnosti rady m ěsta od minulého zasedání zastupitelstva m ěsta 

Usnesení č. 16/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu  
o činnosti Rady m ěsta Šluknov za období od posledního jednání Zastupi telstva m ěsta 
Šluknov.  

12.2 Zpráva o činnosti Finan čního a Kontrolního výboru zastupitelstva m ěsta 

Usnesení č. 17/20Z/2013: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

13. Diskuze, p řipomínky a návrhy členů zastupitelstva m ěsta  

Usnesení nep řijato.  

 
 

 
Mgr. Eva Džumanová  
Starostka města  
 

 

 

 

 

 

 

 


