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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 3. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  

konaného 12. března 2015 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu 
4. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2014 
5. Členský příspěvek za členství města v Euroregionu Nisa na rok 2015 
6. Členský příspěvek za členství města v Dobrovolném svazku obcí Sever na rok 2015 
7. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Šluknov 
8. Schválení Programového prohlášení Zastupitelstva města Šluknov na volební období 

2014 – 2018 
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

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

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vybraných veřejných prostranstvích  

11. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2014 
12. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2015 
13. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov 
14. Prodej bytových domů č. p. 310, č. p. 582, č. p. 625, č. p. 746 
15. Pozemky 

 Ukončení budoucí smlouvy kupní pro výstavbu RD (p. p. č. 2572/13 v k. ú. Království) 
 Prodej pozemku (p. p. č. 2572/13, p. p. č. 75, p. p. č. 572/2 vše v k. ú. Království) 
 Směna pozemků (p. p. č. 2769/2 za p. p. č. 246 v k. ú. Království) 
 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknova (p. p. č. 279, p. p. č. 2769/7, 

p. p. č. 278 vše v k. ú. Království) 
 Přijetí daru pozemku (p. p. č. 1132 v k. ú. Šluknov) 
 Nákup pozemku – nabídka (p. p. č. 2713/4, p. p. č. 2715/4, p. p. č. 2716 vše v k. ú. 

Šluknov) 
 Schválení souhlasného prohlášení (p. p. č. 1944, p. p. č. 3043/4 vše v k. ú. Království, 

p. p. č. 2736/3 v k. ú. Šluknov)  
16. Oznámení o vzniku zástavního práva č. 0201/15/5652 
17. Prodej objektů č. p. 645 a č. p. 648 
18. Finanční příspěvek organizacím pro akce Programu regenerace MPZ Šluknov 2015 
19. Různé 

 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
 Jednací řád Finančního výboru 
 Plán činnosti Finančního výboru na rok 2015 
 Zpráva o činnosti Finančního výboru 
 Jednací řád Kontrolního výboru 
 Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2015 
 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru   

20. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
21. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání  

Usnesení nepřijato. 
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2. Určení ověřovatelů zápisu 

Usnesení č. 1/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
3. zasedání pp. Ing. Milana Kořínka a Boženu Zemanovou. 

3. Schválení programu  

Usnesení č. 2/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 3. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

4. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2014 

Usnesení č. 3/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje na základě žádosti 
starostky města pí Mgr. Evy Džumanové podle § 79 odst. 5 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích ve znění pozdějších předpisů, proplacení náhrady měsíční odměny za 13 dní 
nevyčerpané dovolené za rok 2014.   

5. Členský příspěvek za členství města v Euroregionu Nisa na rok 2015 

Usnesení č. 4/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úhradu členského 
příspěvku za členství města Šluknov v Euroregionu Nisa na rok 2015 v celkové výši 
28.090 Kč, dle návrhu.  

6. Členský příspěvek za členství města v Dobrovolném svazku obcí Sever na rok 2015 

Usnesení č. 5/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje úhradu členského 
příspěvku za členství města Šluknov v Dobrovolném svazku obcí SEVER na rok 2015 
v celkové výši 27.405 Kč dle návrhu. 

7. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Šluknov   

Usnesení č. 6/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Jednací řád Zastupitelstva 
města Šluknov s účinností od 13.03.2015, dle návrhu.  

8. Schválení Programového prohlášení Zastupitelstva města Šluknov na volební období 
2014 – 2018 

Usnesení č. 7/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Programové prohlášení 
Zastupitelstva města Šluknov na volební období 2014 – 2018, dle předloženého návrhu.  

9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Šluknov 

Usnesení č. 8/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě  
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a podle § 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. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města 
Šluknov, s účinností od 01.04.2015, dle předloženého návrhu. 

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vybraných veřejných prostranstvích 

Usnesení č. 9/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov se usneslo vydat na základě § 10 
písm. a) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, s účinností od 01.04.2015, dle předloženého 
návrhu.  
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11. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2014 

Usnesení č. 10/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2014.  

12. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2015 

Usnesení č. 11/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh 
rozpočtu města Šluknov na rok 2015, a to návrh schodkového rozpočtu, kde příjmy jsou 
plánovány ve výši 94.819.650 Kč, výdaje ve výši 109.409.650 Kč, financování ve výši 
14.590.000 Kč. 

Usnesení č. 12/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
Komentář k rozpočtu města Šluknov na rok 2015. 

Usnesení č. 13/03Z/2015: 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 2015 v závazných ukazatelích, v 
příjmové části ve výši 94.819.650 Kč, ve výdajové části ve výši 109.409.650 Kč, financování 
ve výši 14.590.000 Kč dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 14/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje pověřit radu města 
schvalováním rozpočtových opatření v rámci schváleného rozpočtu, která nemění závazné 
ukazatele rozpočtu. 

Usnesení č. 15/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo návrh závazných 
ukazatelů rozpočtu města Šluknov na rok 2015 a zároveň schvaluje závazné ukazatele 
rozpočtu města Šluknov na rok 2015 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a zároveň schvaluje 
poskytnout níže uvedené neinvestiční příspěvky na rok 2015 jednotlivým příspěvkovým 
organizacím města Šluknov takto: 
a) Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova, okres Děčín - příspěvková organizace,  
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 2.520.000 Kč, 
b) Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín - příspěvková organizace, 
- neinvestiční příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem ve výši 4.792.000 Kč. 

Usnesení č. 17/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje uložit všem příspěvkovým 
organizacím města Šluknov výsledek hospodaření roku 2015 v částce vyšší nebo roven 
0 Kč.  

Usnesení č. 18/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh 
rozpočtu sociálního fondu města Šluknov na rok 2015 a zároveň schvaluje tvorbu 
a rozpočet sociálního fondu na rok 2015 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 19/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí návrh 
rozpočtu ekologického fondu města Šluknov na rok 2015 a zároveň schvaluje tvorbu 
a rozpočet ekologického fondu na rok 2015 dle předloženého návrhu. 

13. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov 

Usnesení č. 20/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Zásady pro 
poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov s účinností od 
13.03.2015, dle předloženého návrhu.  

14. Prodej bytových domů č. p. 310, č. p. 582, č. p. 625, č. p. 746 

Usnesení č. 21/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek 
z vlastnictví města Šluknov a to pozemek p. č. 335/1 o výměře 501 m2 (zastavěná plocha  
a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 310 v Císařském, 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 – XXX 
za kupní cenu 1.520.000 Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacettisíckorunčeských). 



 4

Usnesení č. 22/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov a to pozemku p. č. 335/1 o výměře 501 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 310 v Císařském, 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, mezi 
městem Šluknov a XXX za kupní cenu 1.520.000 Kč (slovy: jedenmilionpětsetdvacet 
tisíckorunčeských), dle návrhu.  

Usnesení č. 23/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek 
z vlastnictví města Šluknov a to pozemek p. č. 1975/1 o výměře 1503 m2 (zastavěná plocha  
a nádvoří), který vznikl na základě geometrického plánu č. 1743-16/2014, katastrálním 
úřadem schváleného dne 07.05.2014 pod č. 93/2014, odděleného z původního pozemku p. č. 
1975 o výměře 1634 m2, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 582 v ulici Rumburská, 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 za kupní cenu 2.222.222 Kč (slovy: dvamilionydvěstědvacetdvatisíc 
dvěstědvacetdvakorunčeských). 

Usnesení č. 24/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to pozemku p. č. 1975/1 o výměře 1503 
m2 (zastavěná plocha a nádvoří), který vznikl na základě geometrického plánu č. 1743-
16/2014, katastrálním úřadem schváleného dne 07.05.2014 pod č. 93/2014, odděleného 
z původního pozemku p. č. 1975 o výměře 1634 m2, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 
582 v ulici Rumburská, 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 a XXX za kupní cenu 2.222.222 Kč (slovy: 
dvamilionydvěstědvacetdvatisícdvěstědvacetdva korunčeských), dle návrhu. 

Usnesení č. 25/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat nemovitý majetek 
z vlastnictví města Šluknov a to pozemek p. č. 1150 o výměře 290 m2 (zastavěná plocha 
a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 746 v ulici Budišínská a dále pozemek 
p. č. 1151 o výměře 815 m2 (zahrada) a pozemek 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, 
kupujícímu – XXX za kupní cenu 1.620.000 Kč (slovy: jedenmilionšestsetdvacet 
tisíckorunčeských). 

Usnesení č. 26/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to pozemku p. č. 1150 o výměře 290 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 746 v ulici 
Budišínská a dále 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, mezi městem Šluknov a XXX za kupní cenu 1.620.000 Kč 
(slovy: jedenmilionšestsetdvacettisíckorunčeských), dle návrhu. 

15. Pozemky 

15.1 Ukončení Budoucí smlouvy kupní pro výstavbu RD 

Usnesení č. 27/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ukončení Budoucí 
smlouvy kupní č. 13/NP-2014 pro výstavbu RD na p. p. č. 2572/13 v k. ú. Království ke dni 
13.03.2015 s XXX. 

Usnesení č. 28/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 25/23Z/2014 z 23. zasedání, ze dne 19.06.2014: „Zastupitelstvo města Šluknov 
schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 2572/13, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 616 m2 
účel: stavba RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný prodej 
pozemků pro výstavu RD) + hodnota stromů.“ 
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15.2 Prodej pozemku 

Usnesení č. 29/03R/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 2572/13, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 616 m2 
účel: stavba RD, cena: 81.870 Kč (cena dle znaleckého posudku) dle Zásad prodeje pozemků ve 
vlastnictví Města Šluknov ze dne 01.01.2015, čl. 4 (podporovaný prodej pozemků pro výstavu RD). 

15.3 Prodej pozemku 

Usnesení č. 30/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku  
XXX, níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 75, katastr: Království  
druh pozemku: zahrada, výměra: 174 m2 
účel: rozšíření zahrady, cena: 81.907 Kč (cena dle znaleckého posudku) 

15.4 Prodej pozemku 

Usnesení č. 31/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 677/1, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.504 m2 
účel: pastva koní, cena: 13.690 Kč (dle znaleckého posudku) 

15.5 Prodej pozemku 

Usnesení č. 32/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 572/2, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 168 m2 
účel: rozšíření zahrady, cena: 2.340 Kč (dle znaleckého posudku) 

15.6 Směna pozemků 

Usnesení č. 33/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnu níže uvedených 
pozemků mezi městem Šluknov a XXX.  

MAJETEK MĚSTA ŠLUKNOV: 

P. p. č. část 2769/2, katastr: Království      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 10 m2)  
účel: legalizace stávajícího stavu 
minimální cena: znalecký posudek 

MAJETEK XXX: 

P. p. č. 246, katastr: Království   
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 30 m2) 
účel: legalizace stávajícího stavu 
minimální cena: znalecký posudek 

15.7 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknova 

Usnesení č. 34/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva 
města Šluknov č. 12/18Z/2013 z 18. zasedání ze dne 12.08.2013 takto:  

Původní znění: 

Usnesení č. 12/18Z/2013: Zastupitelstvo města 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  
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druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 430 m2 (dle GP č. 335-47/2005) 
P. p. č.: 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 výstavbu RD).  

Nové znění: 

Usnesení č. 12/18Z/2013: Zastupitelstvo města schvaluje prodat ze svého majetku XXX, níže 
uvedené pozemky: 

P. p. č.: 279, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 951 m2  
P. p. č.: 2769/7, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 511 m2 (dle GP č. 543-120/2014) 
P. p. č.: část 278, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: součást p. p. č. 2769/7 dle GP č. 
543-120/2014 
účel: stavba RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný prodej 
pozemků pro výstavbu RD).  

15.8 Přijetí daru pozemku 

Usnesení č. 35/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem od 
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem, do svého majetku níže 
uvedenou nemovitost. 

P. p. č. část 1132, katastr: Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, silnice, výměra: dle GP (cca 343 m2) 
účel: výstavba chodníku, cena: dar 

15.9 Nákup pozemku – nabídka 

Usnesení č. 36/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 39/32Z/2010 z 32. zasedání ze dne 01.07.2010.  

15.10 Schválení souhlasného prohlášení 

Usnesení č. 37/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje souhlasné prohlášení 
o vymazání vlastnického práva k pozemku p. p. č. 1944 – trvalý travní porost o výměře 
132 m2, který je uveden na listu vlastnictví číslo 451 pro v k. ú. Království, obec Šluknov 
z důvodu administrativní chyby.  

15.11 Schválení souhlasného prohlášení 

Usnesení č. 38/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje souhlasné prohlášení 
o vymazání vlastnického práva k pozemku p. p. č. 3043/4 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 343 m2, který je uveden na listu vlastnictví číslo 452 pro v k. ú. 
Království, obec Šluknov z důvodu administrativní chyby. 

15.12 Schválení souhlasného prohlášení 

Usnesení č. 39/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prohlášení o vymazání 
vlastnického práva k pozemku p. p. č. 2737 – trvalý travní porost o výměře 765 m2, který je 
uveden na listu vlastnictví číslo 1983 pro v k. ú. Šluknov, obec Šluknov z důvodu 
administrativní chyby, za podmínky odkoupení p. p. č. 2736/3 v k. ú. Šluknov žadatelem, na 
který by jinak město nemělo přístup. 

16. Oznámení o vzniku zástavního práva č. 0201/15/5652 

Usnesení č. 40/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Oznámení o vzniku 
zástavního práva č. 0201/15/5652 mezi městem Šluknov a Triglav pojišťovnou, a. s., 
Novobranská 544/1, 602 00 Brno, IČ 25073958, dle návrhu.   
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17. Prodej objektů č. p. 645 a č. p. 648 

Usnesení č. 41/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 10/24Z/2014 ze dne 18.09.2014: „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. 42/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
pozemku p. č. 154/1 o výměře 494 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba 
– budova s č. p. 648 v ul. Budišínská (stavba pro administrativu  
- bývalá úřadovna městského úřadu a kuželna), 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. 43/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení 
Zastupitelstva města Šluknov 43/03Z/2015 ve složení: Mgr. Eva Džumanová, Mgr. Bc. Rudolf 
Sochor, Bc. Zdeněk Černý, Ing. Petr Masopust, Bc. Michal Bušek a jako náhradníky Jiřího 
Beneše, Bc. Marka Kopeckého a Mgr. Martina Chrousta. 

18. Finanční příspěvek organizacím pro akce Programu regenerace MPZ Šluknov 2015 

Usnesení č. 44/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje v rámci dotace MK ČR 
v Programu regenerace MPZ Šluknov 2015 poskytnutí finančního podílu Římskokatolické 
farnosti – arciděkanství Šluknov, Farní 154, 407 77 Šluknov, IČ 46717141 ve výši 4.000 Kč na 
obnovu památky „Kostel sv. Václava ve Šluknově – Fumigace (zaplynování) kostela proti 
červotoči“. 

19. Různé  

19.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 45/03Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.     

19.2 Jednací řád Finančního výboru města Šluknov a Plán činnosti Finančního výboru 
města Šluknov na rok 2015  

Usnesení č. 46/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Jednací řád Finančního 
výboru města Šluknov s účinností od 13.03.2015, dle návrhu. 

Usnesení č. 47/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Finančního 
výboru města Šluknov pro rok 2015, dle návrhu.   

19.3 Zpráva o činnosti Finančního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 48/03Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

19.4 Jednací řád Kontrolního výboru města Šluknov a Plán činnosti Kontrolního výboru 
města Šluknov na rok 2015 

 Usnesení č. 49/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Jednací řád Kontrolního 
výboru města Šluknov s účinností od 13.03.2015, dle návrhu. 

Usnesení č. 50/03Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Kontrolního 
výboru města Šluknov pro rok 2015, dle návrhu, po doplnění bodu Kontrola Hospodaření 
Technických služeb Šluknov, spol. s r. o. za rok 2014.   

19.5 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 51/03Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 
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20. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva  

Usnesení nepřijato. 
 






Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka  
 


