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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  17. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  

konaného 3. října 2017 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu 
4. Investiční úvěr na dofinancování akce Stavební úpravy radnice ve Šluknově 
5. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 za rok 2017 
6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2017 
7. Prezentace vlastníků objektu Karlovo údolí 
8. Neinvestiční dotační program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 

2018 
9. Schválení Aktualizace Programu regenerace MPZ Šluknov 
10. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2016 – 2017 
11. Pozemky 

 Prodej pozemku (část p. p. č. 1385 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 2769/2 a část p. p. 
č. 3075/1 vše v k. ú. Království) 

 Nákup pozemku do majetku města (p. p. č. 521/1, 521/2, 521/3, 521/4 vše v k. ú. 
Šluknov)  

 Zřízení věcného břemene – doplnění bodu 2.10 z 22. zasedání ZM dne 09.07.2009 
(část p. p. č. 1235/2 v k. ú. Císařský) 

 Změna katastrální hranice mezi k. ú. Císařský a k. ú. Šluknov (p. č. 851/2 v k. ú. 
Šluknov a č. st. p. 496 v k. ú. Císařský) 

 Bezúplatný převod pozemku do majetku města (část p. p. č. 1384 v k. ú. Šluknov) 
 Smlouva o zániku věcného břemene (p. p. č. 55/2 v k. ú. Šluknov) 

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

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

1. Zahájení zasedání  

 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

Usnesení č. 1/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
17. zasedání pí Boženu Zemanovou a p. Jiřího Beneše. 

3. Schválení programu  

Usnesení č. 2/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 17. zasedání 
zastupitelstva města po úpravě dle návrhu. 

4. Investiční úvěr na dofinancování akce Stavební úpravy radnice ve Šluknově 

Usnesení č. 3/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Smlouvu 
o úvěru č. 10203/17/LCD na „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ mezi městem Šluknov 
a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, 
zastoupenou Jitkou Heřmánkovou a Ing. Barborou Kolbabovou, dle předloženého návrhu.  
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5. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 za rok 2017 

Usnesení č. 4/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 7 za rok 2017, dle předloženého návrhu.  

6. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2017 

Usnesení č. 5/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2017.  

7. Prezentace vlastníků objektu Karlovo údolí 

Usnesení č. 6/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí prezentaci  
a informace o budoucím záměru XXX, vlastníků bývalého zámečku v Karlově údolí. 

8. Neinvestiční dotační program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 
2018 

Usnesení č. 7/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
Neinvestiční dotační program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018, dle 
předloženého návrhu. 

9. Schválení Aktualizace Programu regenerace MPZ Šluknov 

Usnesení č. 8/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Aktualizaci Programu 
regenerace městské památkové zóny Šluknov 2018 – 2022. 

10. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2016 – 2017 

Usnesení č. 9/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje „Monitorovací 
zprávu za období 2016 – 2017“ k Strategickému plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 2025. 

11. Pozemky 

11.1 Prodej pozemku z majetku města 

 

11.2 Prodej pozemku z majetku města 

Usnesení č. 10/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 2769/2, katastr: Království       
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 620-88/2017 vedený jako 
p. p. č. 2769/26 o výměře 34 m2 

účel: přístavba a septik u č. p. 236 (legalizace stávajícího stavu), cena: 6.500 Kč + náklady 

11.3 Prodej pozemku z majetku města.  

Usnesení č. 11/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
XXX, část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 3075/1, katastr: Království       
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 614-35/2017 vedené jako 
p. p. č. 3075/17 o výměře 4 m2 a p. p. č. 3075/18 o výměře 3 m2 
účel: koupě zpevněné plochy, cena: 1.350 Kč + náklady 

11.4 Nákup pozemku do majetku města 

Usnesení č. 12/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedených 
pozemků za cenu znaleckého posudku ve výši 156.360 Kč od firmy Čepro, a. s., Dělnická 
213/12, 170 00 Praha - Holešovice do majetku města Šluknov. 

P. p. č.: 521/1, katastr: Šluknov,  
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 19 m2 
P. p. č.: 521/2, katastr: Šluknov,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 390 m2 
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P. p. č.: 521/3, katastr: Šluknov,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 313 m2 
P. p. č.: 521/4, katastr: Šluknov,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 425 m2 
účel: koupě plochy pro výstavbu kruhové křižovatky, cena: 156.360 Kč + náklady na ZP 
(4.356 Kč) 

11.5 Zřízení věcného břemene – doplnění bodu 2. 10 z 22. zasedání ZM dne 09.07.2009 

Usnesení č. 13/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
na části p. p. č. 1235/2 – trvalý travní porost, o výměře dle GP č. 440-12888/2017  (cca 1 bm), 
vše v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN 
a přípojkové skříňky v pilíři, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

11.6 Změna katastrální hranice mezi k. ú. Císařský a k. ú. Šluknov 

Usnesení č. 14/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje změnu průběhu 
katastrálního území k. ú. Císařský – k. ú. Šluknov, dle neměřického záznamu č. 1868 pro 
k. ú. Šluknov a č. 443 pro k. ú. Císařský, z podnětu Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrálního úřadu Rumburk, dle návrhu. 

11.7 Bezúplatný převod pozemku do majetku města 

Usnesení č. 15/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje bezúplatný převod části 
níže uvedeného pozemku z majetku ČR, Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 
Praha – Žižkov do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov. 

P. p. č.: část 1384, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1893-53/2017 vedené jako p. p. č. 1384/1 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 10 m2, p. p. č. 1384/3 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 87 m2 a p. p. č. 1384/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 21 m2  
účel: pozemky pod komunikací 

11.8 Smlouva o zániku věcného břemene 

Usnesení č. 16/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje smlouvu o zániku 
věcného břemene užívání na p. p. č. 55/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. 
Království, obec Šluknov mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

12. Různé  

12.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 17/17Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.  

12.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 18/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 

Usnesení č. 19/17Z/2017: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

13. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka  


