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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 22. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  

konaného 26. března 2014 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 města Šluknov za období leden až 

prosinec 2013 
5. Rozpočet města Šluknov na rok 2014 
6. Prodej domu č. p. 426 v ul. Dr. Edvarda Beneše, Šluknov z majetku města 
7. Prodej objektů č. p. 645 (bývalá sladovna) v ul. Zámecká a č. p. 648 (bývalá úřadovna 

MěÚ) v ul. Budišínská, Šluknov z majetku města – zveřejnění záměru prodeje 
8. Prodej domů č. p. 74 v Císařském a č. p. 359 v Království z majetku města  

– zrušení již schváleného prodeje a zveřejnění záměru prodeje 
9. Prodej domů č. p. 310 v Císařském, č. p. 582 v ul. Rumburská, č. p. 625 v ul. T. G. 

Masaryka a č. p. 746 v ul. Budišínská z majetku města – rozhodnutí o záměru prodeje 
10. Majetkové záležitosti – pozemky  

• Prodej pozemků (p. p. č. 774 v k. ú. Císařský, část p. p. č. 2568/1 v k. ú. Království, část p. 
p. č. 677/1 v k. ú. Království, část p. p. č. 112/1 v k. ú. Šluknov, části p. p. č. 2769/2 v k. ú. 
Království, část p. p. č. 3047 v k. ú. Království, části 2273/135 v k. ú. Šluknov) 

• Smlouvy o provedení stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (na části p. p. č. 
2273/135) 

• Zveřejnění záměru prodeje pozemků na sídlišti (část p. p. č. 1505/1, část p. p. č. 1523/1, 
část p. p. č. 2273/36, část p. p. č. 2273/40, část p. p. č. 2273/2 a část p. p. č. 2273/135 – 
vše v k. ú. Šluknov) 

• Směna pozemků (část p. p. č. 2888/1 v k. ú. Království za část p. p. č. 1233 v k. ú. 
Království) 

• Žádost o zrušení předkupního práva města (st. p. č. 10/3 v k. ú. Císařský) 
• Žádost o snížení kupní ceny pozemků (p. p. č. 2107, 2106/3 a část p. p. č. 2103/2 – vše 

v k. ú. Šluknov) 
• Přijetí pozemků darem do majetku města (p. p. č. 2802/2, 2802/3, 2802/4, 2802/5, 2802/6 

a 2802/7 – vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 199/16 a 199/17 – vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 
1500/1, 1500/3, 1495/7, 1498/2, 1498/3, 1524/12, 1525/10, 1525/11, 1525/12, 1525/13, 
1525/14, 1525/15, část 1524/8, část 1524/2 a část 1495/6 – vše v k. ú. Šluknov)  

11. Finanční rozpis akcí Programu regenerace MPZ Šluknov 2014 
12. Členský příspěvek za členství města v Euroregionu Nisa 
13. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov 
14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 – Požární řád 
15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání 
se stavebním odpadem na území města Šluknov 

16. Zařazení správního území města Šluknov do územní působnosti Místní akční skupiny 
(MAS) Šluknovsko na období 2014 – 2020 

17. Členský příspěvek za členství města v DSO SEVER 
18. Různé 

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

19. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
20. Závěr zasedání 
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1. Zahájení zasedání 
Usnesení č. 01/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého  
21. zasedání s tím, že k němu nebyly vzneseny žádné námitky.       

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Usnesení č. 02/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu 
z 22. zasedání zastupitelstva – pí Mgr. Petru Gallovou a p. Jaroslava Fráňu.  

3. Schválení programu  
Usnesení č. 03/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 
jednání 22. zasedání zastupitelstva města, po jeho doplnění. 

4. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až 
prosinec 2013  

Usnesení č. 04/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až prosinec 
2013.  

5. Rozpočet města Šluknov na rok 2014 
Usnesení č. 05/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh 
rozpočtu města Šluknov na rok 2014, a to návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou 
plánovány ve výši 98.257,05 tis. Kč, výdaje ve výši 113.020,05 tis. Kč, financování ve výši 
14.763 tis. Kč.  
Usnesení č. 06/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2014.  
Usnesení č. 07/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v souladu s § 12 odst. 2 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,  
ve znění pozdějších předpisů, schodkový rozpočet města Šluknov na rok 2014  
v závazných ukazatelích, v příjmové části ve výši 98.257,05 tis. Kč, ve výdajové části ve výši 
113.020,05 tis. Kč, financování ve výši 14.763 tis. Kč, dle předloženého návrhu.  
Usnesení č. 08/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje pověřit radu města 
schvalováním rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu, která nemění závazné 
ukazatele rozpočtu.  
Usnesení č. 09/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo návrh závazných 
ukazatelů rozpočtu města Šluknov na rok 2014 a schvaluje závazné ukazatele rozpočtu 
města Šluknov na rok 2014 dle předloženého návrhu.  
Usnesení č. 10/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje poskytnutí 
níže uvedených neinvestičních příspěvků na rok 2014 jednotlivým příspěvkovým 
organizacím města Šluknov takto: 

a) Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova, okres Děčín – příspěvková organizace  
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2.580 tis. Kč, 

b) Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín – příspěvková organizace  
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 4.692 tis. Kč. 

Usnesení č. 11/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje uložit všem příspěvkovým 
organizacím města Šluknov výsledek hospodaření roku 2014 v částce vyšší nebo roven 
0 Kč.  
Usnesení č. 12/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh 
rozpočtu Sociálního fondu města Šluknov na rok 2014 a schvaluje tvorbu  
a rozpočet Sociálního fondu na rok 2014 dle předloženého návrhu.  
Usnesení č. 13/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh 
rozpočtu Ekologického fondu města Šluknov na rok 2014 a schvaluje tvorbu  
a rozpočet Ekologického fondu na rok 2014 dle předloženého návrhu.  
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6. Prodej domu č. p. 426 v ul. Dr. Edvarda Beneše, Šluknov z majetku města 
Usnesení č. 14/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej nemovitého 
majetku z vlastnictví města Šluknov, a to bytový dům č. p. 426 v ulici Dr. Edvarda Beneše, 
postavený na pozemku p. č. 12, 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, kupujícím do SJM – 
XXX, za kupní cenu 759.000 Kč (slovy sedmsetpadesátdevěttisíckorunčeských). 
Usnesení č. 15/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu  
na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to bytového domu č. p. 426 
v ulici Dr. Edvarda Beneše, postaveném na pozemku p. č. 12, 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, 
mezi městem Šluknov jako prodávajícím a XXX jako kupujícími do SJM za kupní cenu 
759.000 Kč (slovy sedmsetpadesátdevěttisíckorunčeských), dle návrhu.  

7. Prodej objektů č. p. 645 (bývalá sladovna) v ul. Zámecká a č. p. 648 (bývalá úřadovna 
MěÚ) v ul. Budišínská, Šluknov z majetku města – zveřejnění záměru prodeje 

Usnesení č. 16/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat každý objekt 
zvlášť, tj. samostatně prodat ze svého majetku budovu s č. p. 645 v ul. Zámecká (stavba pro 
výrobu a skladování - sladovna), postavenou na pozemku p. č. 160/1 a pozemek 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 samostatně prodat ze svého majetku budovu s č. p. 648 v ul. 
Budišínská (stavba pro administrativu – bývalá úřadovna městského úřadu a kuželna), 
postavenou na pozemku p. č. 154/1 a pozemek 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. 17/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
budovy s č. p. 645 v ul. Zámecká (stavba pro výrobu a skladování – sladovna), postavené na 
pozemku p. č. 160/1 a pozemek 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.   
Usnesení č. 18/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
budovy s č. p. 648 v ul. Budišínská (stavba pro administrativu - bývalá úřadovna městského 
úřadu a kuželna), postavené na pozemku p. č. 154/1 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, 
se zřízením služebnosti pro užívání kuželny ve prospěch města Šluknov. 
Usnesení č. 19/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení 
Zastupitelstva města Šluknov č. 17/22Z/2014 a č. 18/22Z/2014 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.  

8. Prodej domů č. p. 74 v Císařském a č. p. 359 v Království z majetku města  
– zrušení již schváleného prodeje a zveřejnění záměru prodeje 

Usnesení nepřijato. 

9. Prodej domů č. p. 310 v Císařském, č. p. 582 v ul. Rumburská, č. p. 625 v ul. T. G. 
Masaryka a č. p. 746 v ul. Budišínská z majetku města – rozhodnutí o záměru prodeje 

Usnesení č. 20/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí přehled rodinných 
domů doporučených Radou města Šluknov na odprodej z majetku města. 
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Usnesení č. 21/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá vedoucímu Odboru správy 
majetku Ing. Petru Masopustovi připravit realizaci prodeje rodinného domu  
č. p. 310 v Císařském, stojícího na pozemku p. č. 335/1 a pozemku p. č. 335/1 o výměře 501 
m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Šluknov, část obce Císařský, katastrální území 
Císařský, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Rumburk. Termín: do 15.06.2014. 
Usnesení č. 22/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá vedoucímu Odboru správy 
majetku Ing. Petru Masopustovi připravit realizaci prodeje rodinného domu  
č. p. 582 v ul. Rumburská, stojícího na pozemku p. č. 1975 a pozemku p. č. 1975  
o výměře 1634 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Šluknov, část obce Šluknov, 
katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. Termín: do 15.06.2014. 
Usnesení č. 23/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá vedoucímu Odboru správy 
majetku Ing. Petru Masopustovi připravit realizaci prodeje rodinného domu  
č. p. 625 v ul. T. G. Masaryka, stojícího na pozemku p. č. 1417, pozemku p. č. 1417  
o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemku p. č. 1418/1 o výměře 288 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. 
Termín: do 15.06.2014.  
Usnesení č. 24/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá vedoucímu Odboru správy 
majetku Ing. Petru Masopustovi připravit realizaci prodeje rodinného domu  
č. p. 746 v ul. Budišínská, stojícího na pozemku p. č. 1150, pozemku p. č. 1150  
o výměře 290 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemku p. č. 1151 o výměře 815 m2 
(zahrada) a pozemku p. č. 1152 o výměře 1484 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. Termín:  
do 15.06.2014. 

10. Pozemky 
Usnesení č. 25/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 774, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada  
výměra: 484 m2, účel: rozšíření zahrady  
cena:  40 Kč/m2, kauce: 2.000 Kč 

10.1 Prodej pozemku 
Usnesení č. 26/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 2568/1, katastr:  Království,  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 370-162/2006 vedený jako p. p. č. 2568/34 
o výměře 375 m2, 
účel: stavba doplňková ke stavbě hlavní RD, cena: 100 Kč/m2 

10.2 Prodej pozemku 
Usnesení č. 27/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek.  
P. p. č. část 677/1, katastr:  Království,  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 509-10/2013 vedený jako p. p. č. 677/2  
o výměře 406 m2, 
účel: rozšíření zahrady, cena:  40 Kč/m2 
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10.3 Prodej pozemku 
Usnesení č. 28/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
firmě Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, Chomutov, část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 112/1, katastr:  Šluknov,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 37 m2 (z celkové 197 
m2), 
účel: oprava Stříbrného potoka u čp. 162, cena:  200 Kč/m2 

10.4 Prodej pozemku 
Usnesení č. 29/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
manželům XXX, část níže uvedeného pozemku.  
P. p. č. část 2769/2, katastr:  Království,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 523-116/2013 vedený jako 
p. p. č. 2769/13 o výměře 145 m2, 
účel: přístup k vlastní rekreační chatě na p. p. č. 248/1, cena:  70 Kč/m2  

10.5 Prodej pozemku 
Usnesení č. 30/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
manželům XXX, část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 2769/2, katastr:  Království,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 523-116/2013 vedený jako 
p. p. č. 2769/14 o výměře 50 m2, 
účel: přístup k vlastní nemovitosti č. e. 9, cena:  70 Kč/m2 

10.6 Prodej pozemku 
Usnesení č. 31/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
manželům XXX, část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 3047, katastr:  Království,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 523-116/2013 vedený jako 
p. p. č. 3047/2 o výměře 194 m2, 
účel: přístup k vlastnímu RD č. p. 34, cena:  70 Kč/m2 

10.7 Prodej pozemku 
Usnesení č. 32/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
firmě Vaše Harmonie, o. p. s., Sídliště 1019, 407 77 Šluknov, IČ 22794581, část níže 
uvedeného pozemku.  
P. p. č. část 2273/135, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP (cca 3,3 m2)  
účel: zateplení panelového domu čp. 1022, cena: 200 Kč/m2 

Usnesení č. 33/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
firmě PM byty, s. r. o., Kladenská 665/44, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČ 27312399, část níže 
uvedeného pozemku. Výsledek hlasování: pro – 14, proti – 0, zdrželi se – 0. 
P. p. č. část 2273/135, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP (cca 2,6 m2)  
účel: zateplení panelového domu čp. 1025, cena: 200 Kč/m2 

Usnesení č. 34/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
firmě HZ Plus, s. r. o., Vratislavova 28, 120 00 Praha 2, IČ 270802773, část níže uvedeného 
pozemku. Výsledek hlasování: pro – 14, proti – 0, zdrželi se – 0. 
P. p. č. část 2273/135, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP (cca 1,8 m2)  
účel: zateplení panelového domu čp. 1026, cena: 200 Kč/m2 
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Usnesení č. 35/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
firmě MP House Investing, s. r. o., Vratislavova 28, 120 00 Praha 2, IČ 27192580, část níže 
uvedeného pozemku. Výsledek hlasování: pro – 14, proti – 0, zdrželi se – 0. 
P. p. č. část 2273/135, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP (cca 3,7 m2)  
účel: zateplení panelového domu čp. 1027, cena: 200 Kč/m2 
10.8 Smlouvy o provedení stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
Usnesení č. 36/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení 
stavby ve smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a Smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, na část 
p. p. č. 2273/135 - ostatní plocha, zeleň o výměře dle GP (3,3 m2), mezi městem Šluknov 
a společností Vaše Harmonie, o. p. s., IČ 22794581, Sídliště 1019, 407 77 Šluknov, dle 
návrhu.  
Usnesení č. 37/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení 
stavby ve smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a Smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, na část 
p. p. č. 2273/135 - ostatní plocha, zeleň o výměře dle GP (2,9 m2), mezi městem Šluknov 
a společností PM Byty, s. r. o., IČ 27312399, Kladenská 665/44, 160 00 Praha 6 - Vokovice, 
dle návrhu. 
Usnesení č. 38/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení 
stavby ve smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a Smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, na část 
p. p. č. 2273/135 - ostatní plocha, zeleň o výměře dle GP (1,8 m2), mezi městem Šluknov 
a společností HZ Plus, spol. s r. o., IČ 27080277, Vratislavova 28, 120 00 Praha 2, dle návrhu. 
Usnesení č. 39/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení 
stavby ve smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a Smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní ve smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, na část 
p. p. č. 2273/135 - ostatní plocha, zeleň o výměře dle GP (3,7 m2), mezi městem Šluknov 
a společností MP House Investing, s.  r. o., IČ 27192580, Vratislavova 28, 120 00 Praha 2, dle 
návrhu. 
10.9 Záměr prodeje pozemků na sídlišti 
Usnesení nepřijato. 
10.10 Směna pozemků 
Usnesení č. 40/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit s XXX, části níže 
uvedených pozemků. 
Majetek města Šluknov: 

P. p. č. část 2888/1, katastr:  Království,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 528-7/2014, a to díly 
„a + b + c“ o výměře 23 m2, 
účel: pozemek, na kterém není komunikace, ale zahrada, cena:  40 Kč/m2  

Za majetek XXX: 

P. p. č. část 1233, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 528-7/2014, a to díl „e“ o výměře 12 m2, 
účel: majetkoprávního uspořádání pozemků, cena:  40 Kč/m2 

10.11 Žádost o zrušení předkupního práva 
Usnesení č. 41/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zrušení předkupního 
práva pro město Šluknov na pozemku st. p. č. 10/3 v k. ú. Císařský. 
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10.12 Žádost o snížení kupní ceny 
Usnesení č. 42/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov neschvaluje snížení kupní ceny 
z částky 40 Kč/m2 na částku 20 Kč/m2 (ani) za podmínky doplacení nájemného pro níže 
uvedené pozemky. 
P. p. č. 2107, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: orná půda, výměra: 1297 m2  
účel: rozšíření zahrady, cena:  20 Kč/m2  

P. p. č. 2106/3, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: orná půda, výměra: 1207 m2  
účel: rozšíření zahrady, cena:  20  Kč/m2  

P. p. č. část 2103/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 1731-51/2013 vedeném jako p. p. č. 2103/3 o výměře 
502 m2  
účel: rozšíření zahrady, cena:  20 Kč/m2  
10.13 Přijetí pozemků darem 
Usnesení č. 43/22Z/2014: 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.: 2802/2, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 360 m2, dle GP č. 1725-94/2013   
P. p. č.: 2802/3, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 172 m2, dle GP č. 1725-94/2013 
P. p. č.: 2802/4, katastr: Šluknov           
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 32 m2, dle GP č. 1725-94/2013   
P. p. č.: 2802/5, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 190 m2, dle GP č. 1725-94/2013   
P. p. č.: 2802/6, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 176 m2, dle GP č. 1725-94/2013   
P. p. č.: 2802/7, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 42 m2, dle GP č. 1725-94/2013   
10.14 Přijetí pozemku darem 
Usnesení č. 44/22Z/2014: 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.: 199/16, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 32 m2, dle GP č. 1718-212/2013  
P. p. č.: 199/17, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 32 m2, dle GP č. 1718-212/2013 

10.15 Přijetí pozemku darem 
Usnesení č. 45/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem od firmy 
A+R, s. r. o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ 26746000, do svého majetku níže uvedené 
nemovitosti.  
P. p. č.: 1500/1, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 55 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
P. p. č.: 1500/3, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 51 m2, díl „f“ dle GP č. 1718-212/2013 
P. p. č.: 1495/7, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 26 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
P. p. č.: 1498/2, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 81 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
P. p. č.: 1498/3, katastr: Šluknov        
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druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 30 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
P. p. č.: 1524/12, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 1 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
P. p. č.: 1525/10, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 183 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
P. p. č.: 1525/11, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 1 m2,  
P. p. č.: 1525/12, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 4 m2,  
P. p. č.: 1525/13, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 39 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
P. p. č.: 1525/14, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 64 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
P. p. č.: 1525/15, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 35 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
P. p. č.: část 1524/8, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 20 m2, díl „a“ dle GP č. 1718-
212/2013 
P. p. č.: část 1524/2, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 1 m2, díl „b“ dle GP č. 1718-
212/2013 
P. p. č.: část 1495/6, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 1 m2, díl „c“ dle GP č. 1718-
212/2013 

11. Finanční rozpis akcí Programu regenerace MPZ Šluknov 2014 
Usnesení č. 46/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje rozpis finančního 
rozdělení alokované částky dotace MK ČR v Programu regenerace MPZ Šluknov 2014 
v celkové výši 1.400.000 Kč a příspěvky Města Šluknov v celkové výši 514.000 Kč, dle 
návrhu rozpisu v tabulce „Program regenerace MPZ Šluknov 2014“. 
Usnesení č. 47/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v rámci dotace MK ČR 
v Programu regenerace MPZ Šluknov 2014 poskytnutí příspěvku Římskokatolické farnosti – 
arciděkanství Šluknov, Farní 154, 407 77 Šluknov, IČ 46717141 ve výši 24.000 Kč na obnovu 
památky „Restaurování vitráží kostela sv. Václava, Šluknov – 1. Etapa, vitráž č. 5“. 
Usnesení č. 48/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v rámci dotace MK ČR 
v Programu regenerace MPZ Šluknov 2014 poskytnutí příspěvku fyzickým osobám 
vlastníkům nemovitosti panu XXX a panu XXX, ve výši 45.000 Kč na obnovu nemovité 
kulturní památky „Oprava střechy – bednění a výměna břidlice na venkovské usedlosti ul. 
Försterova č. p. 181 (č. e. 021)“.  
12. Členský příspěvek za členství města v Euroregionu Nisa 
Usnesení č. 49/22ZM/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úhradu členského 
příspěvku za členství města Šluknov v Euroregionu Nisa na rok 2014 v celkové výši 27.945 
Kč dle návrhu. 

13. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov 
Usnesení č. 50/22ZM/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podle § 84 odst. 2 písm. 
t) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění Zásady pro poskytování cestovních 
náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov dle předloženého návrhu s účinností od 
27.03.2014. 

14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 – Požární řád 
Usnesení č. 51/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě  
§ 29 odst. 1 písm. o) bod. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona  
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č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Obecně závaznou 
vyhlášku č. 1/2014, Požární řád, s účinností od 01.05.2014, dle předloženého návrhu.  

15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání 
se stavebním odpadem na území města Šluknov 

Usnesení č. 52/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě  
§ 17 odst. 2 a 4 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 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. 2/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem 
na území města Šluknov s účinností od 01.07.2014, dle předloženého návrhu. 

16. Zařazení správního území města Šluknov do územní působnosti Místní akční skupiny 
(MAS) Šluknovsko na období 2014 – 2020 

Usnesení č. 53/22ZM/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zařazení správního 
území města Šluknov do území působnosti MAS Šluknovsko na období 2014 – 2020. 
Schválením zařazení do území působnosti Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 
nevznikají městu Šluknov žádné finanční závazky vůči MAS Šluknovsko. 

17. Členský příspěvek za členství města v DSO SEVER 
Usnesení č. 54/22ZM/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úhradu členského 
příspěvku za členství města Šluknov v Dobrovolném svazku obcí SEVER na rok 2014 
v celkové výši 28.350 Kč dle návrhu. 

18. Různé 
18.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
Usnesení č. 55/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov za období od posledního jednání Zastupitelstva města 
Šluknov. 
18.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 
Usnesení č. 56/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 
Usnesení č. 57/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje plán kontrol Kontrolního 
výboru na rok 2014 dle předloženého návrhu, po provedené úpravě. 
Usnesení č. 58/22Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  

19. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 

Usnesení nepřijato.  

20. Závěr zasedání 

 
 
Mgr. Eva Džumanová v. r. 
starostka  
 


