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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 

ze  7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  
konaného 10. listopadu 2015 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu 
4. Žádost o podporu – Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. 
5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2015 
6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 
7. Projednání návrhu předběžného opatření v roce 2015 
8. Soupis akcí Programu regenerace MPZ Šluknov 2016 
9. Částečné odstranění stavby – část domu č. p. 285 
10. Prodej domu č. p. 2 v ul. Smetanova 
11. Pozemky 

 Zrušení usnesení (č. 27/08Z/2012 – část p. p. č. 1978/10 v k. ú. Šluknov, 
č. 13/24Z/2014 – p. p. č. 1725/1, část p. p. č. 1725/2 vše v k. ú. Šluknov, 
č. 23/06Z/2015 – p. p. č. 366/1, p. p. č. 366/3 vše v k. ú. Nové Hraběcí) 

 Prodej pozemků (část p. p. č. 1978/1, p. p. č. 1725/1, část p. p. č. 1725/2, p. p. č. 
2273/38, p. p. č. 2273/73, p. p. č. 2273/65 vše v k. ú. Šluknov) 

 Revokace usnesení č. 19/06Z/2015 (p. p. č. 1856/2, p. p. č. 1857 vše v k. ú. 
Šluknov) 

12. Redakční rada Šluknovských novin 
13. Různé 

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

14. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
15. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání  

Usnesení nepřijato. 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

Usnesení č. 1/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
7. zasedání pp. Bc. Marka Kopeckého a Emílii Procházkovou. 

3. Schválení programu  

Usnesení č. 2/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 7. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

4. Žádost o podporu – Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. 

Usnesení nepřijato.  

5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2015 

Usnesení č. 3/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 10 v roce 2015 dle předloženého návrhu. 
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6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2015 

Usnesení č. 4/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 10 v roce 2015 dle předloženého návrhu. 

7. Projednání návrhu předběžného opatření v roce 2015 

Usnesení č. 5/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje předběžné 
opatření v roce 2015, dle předloženého návrhu. 

8. Soupis akcí Program regenerace MPZ Šluknov 2016 

Usnesení č. 6/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Rekapitulaci akcí obnovy 
připravovaných v Programu regenerace městské památkové zóny Šluknov na rok 2016, dle 
návrhu rozpisu v tabulce „Rekapitulace akcí obnovy připravovaných v Programu 
regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 – 
MPZ Šluknov“. 

9. Částečné odstranění stavby – část domu č. p. 285 

Usnesení č. 7/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje částečné vyřazení 
INV. Č. 5054 – obytný dům nám. Míru 285 ve výši 17.294 Kč.   

10. Prodej domu č. p. 2 v ul. Smetanova 

Usnesení č. 8/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodeje 
pozemku p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – 
budova s č. p. 2 v ul. Smetanova, v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území 
Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Rumburk.  

Usnesení č. 9/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje složení komise pro 
otevírání obálek a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení 
Zastupitelstva města Šluknov  8/07Z/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. 

11. Pozemky 

11.1 Zrušení usnesení č. 27/08Z/2012 ze dne 08.03.2012 

Usnesení č. 10/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 27/08Z/2012 ze dne 08.03.2012: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodej 
níže uvedeného pozemku z majetku města Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 
Ústí nad Labem.  

P. p. č.: 1978/10, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 1.560 m2 dle GP č. 1631-4/2012 
účel: stavba třípodlažního domu pro poskytování sociálních služeb, cena: dle znaleckého posudku 
+ cena vybudovaných sítí k p. p. č. 1978/1 v k. ú. Šluknov, žádost podána: Ústecký kraj, Velká 
Hradební 3118/48, Ústí nad Labem“  

11.2 Zrušení usnesení č. 13/24Z/2014 ze dne 18.09.2014 

Usnesení č. 11/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 13/24Z/2014 ze 18.09.2014: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze 
svého majetku Severočeské vodárenské společnosti, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
IČ: 49099469, níže uvedené pozemky, po úpravě. 

P. p. č. 1725/1, katastr:  Šluknov, druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 1.159 m2 
P. p. č. část 1725/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP  
účel: podnikání – provoz vodojemu, cena:  200 Kč/m2 + hodnota stromů“. 
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11.3 Zrušení usnesení č. 23/06Z/2015 ze dne 17.09.2015 

Usnesení č. 12/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení Zastupitelstva města 
Šluknov č. 23/06Z/2015 ze dne 17.09.2015: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat 
ze svého majetku XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 366/1, katastr:  Nové Hraběcí, 
druh pozemku: zahrada, výměra:  952 m2 
P. p. č. 366/3, katastr:  Nové Hraběcí, 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra:  95 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 141.300 Kč (cena pozemků dle znaleckého posudku 120.000 Kč + 
cena stromů 21.330 Kč).“  

11.4 Prodej pozemků 

Usnesení č. 13/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,  
IČ 70892156. 

P. p. č.: část 1978/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1631-4/2012 vedený jako p. p. č. 
1978/10 o výměře 1.560 m2. 
účel: Transformace ÚSP Lobendava – obytná novostavba pro 3 domácnosti na pozemku 
p. č. 1978/1 ve Šluknově - stavba třípodlažního domu pro poskytování sociální služby chráněného 
bydlení, cena: 880.283 Kč.                            

Usnesení č. 14/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to pozemku p. p. č. 1978/10 (ostatní 
plocha, jiná plocha), který vznikl na základě geometrického plánu č. 1631-4/2012 
zpracovaného Ing. Janem Chroustem, Masarykova 4, 407 46 Krásná Lípa v k. ú Šluknov, 
obci Šluknov, zapsáno na LV 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Rumburk, mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 
3118/48, Ústí nad Labem za kupní cenu 880.283 Kč (slovy: 
Osmseosmdesáttisícdvěstěosmdesáttřikorunčeských) dle návrhu.  

11.5 Prodej pozemků 

Usnesení č. 15/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
Severočeské vodárenské společnosti, a. s., IČ 49099469, Pražská 36, 460 31 Liberec 1, níže 
uvedené pozemky. 

P. p. č. 1725/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 1159 m2 
P. p. č. část 1725/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1783-18/2015 vedené jako p. p. č. 
1725/7 o výměře 122 m2  
účel: podnikání, cena: 305.870 Kč + náklady ve výši 1.343 Kč 

Usnesení č. 16/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na prodej 
nemovitého majetku z vlastnictví města Šluknov, a to pozemků p. p. č. 1725/1 (ostatní 
plocha, jiná plocha) a p. p. č. 1725/7 o výměře 122 m2 (ostatní plocha, jiná plocha), který 
vznikl na základě geometrického plánu č. 1783-18/2015 zpracovaného GEOPLANEM-DC 
spol. s r.o., Tržní 86/15, 405 01 Děčín vše v k. ú Šluknov, obci Šluknov, zapsáno na LV 1406, 
vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, mezi 
městem Šluknov a Severočeskou vodárenskou společností a. s., IČ:49099469, se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice za kupní cenu 307.213 Kč (slovy: 
Třistasedmtisícdvěstětřinástkorunčeských) dle návrhu.  

11.6 Prodej pozemků 

Usnesení č. 17/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 2273/38, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 5 m2) 
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P. p. č. 2273/73, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 4 m2) 
P. p. č. 2273/65, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP (cca 10 m2) 
účel: zateplení objektů čp. 1008-1010 a 1016-1018, cena: dle znaleckého posudku  

Usnesení č. 18/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení 
stavby a Budoucí smlouvu kupní na prodej nemovitého majetku z vlastnictví města 
Šluknov, a to pozemků p. p. č. 2273/38 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle GP (cca 5 
m2), p. p. č. 2273/73 (ostatní plocha, ostatní komunikace) dle GP (cca 4 m2) a p. p. č. 2273/65 
(ostatní plocha, zeleň) dle GP (cca 10 m2) vše v k. ú Šluknov, obci Šluknov, zapsáno na LV 
1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, 
mezi městem Šluknov a XXX za kupní cenu dle znaleckého posudku, dle návrhu.  

11.7 Revokace usnesení č. 19/06Z/2015 ze dne 17.09.2015 

Usnesení č. 19/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje revokaci části usnesení 
Zastupitelstva města Šluknov č. 19/06Z/2015 ze dne 17.09.2015, a to:   

„P. p. č. 1856/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 214 m2 
P. p. č. 1857, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 187 m2 
účel: zahrada, cena: 60.000 Kč (cena dle znaleckého posudku)“ 

se mění na: 

„P. p. č. 1856/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 214 m2 
účel: zahrada, cena: 31.000 Kč (cena dle znaleckého posudku)“ 

12. Redakční rada Šluknovských novin 

Usnesení č. 20/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ukončení funkce Rady 
města Šluknov jako Redakční rady Šluknovských novin ke dni 10.11.2015. 

Usnesení č. 21/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení Redakční rady 
Šluknovských novin s účinností od 11.11.2015 a stanoví počet jejích členů na 5. 

Usnesení č. 22/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov jmenuje s účinností od 11.11.2015 
do funkce členů Redakční rady Šluknovských novin pp. Ing. Milana Kořínka, Mgr. Filipa 
Kadeřábka, Mgr. Alenu Mullerovou, Emílii Procházkovou a Davida Hlinku.  

Usnesení č. 23/07Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov ukládá členům Redakční rady 
a šéfredaktorovi Šluknovských novin zpracovat návrh Statusu Šluknovských novin  
a předložit jej k projednání Zastupitelstvu města Šluknov. Termín: do 01.12.2015. 

13. Různé  

13.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 24/07Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.  

13.2 Zpráva o činnosti Finančního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 25/07Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

13.3 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 26/07Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  

14. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva  

Usnesení nepřijato.  
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15. Závěr zasedání 

Usnesení nepřijato.  

 

 

 

Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města  


