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Uveřejněna 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  23. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 

konaného 13. září 2018 ve velkém sále Šluknovského zámku 
Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Vznik mandátu člena Zastupitelstva města Šluknov 
3. Určení ověřovatelů zápisu  
4. Schválení programu 
5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2018 
6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2018 
7. Návrh kupní smlouvy na stavbu „Šluknov – kanalizační stoka AB“ 
8. Darovací smlouva – notebooky pro Asociaci dobrovolných záchranářů ČR 
9. Pozemky 

 Prodej pozemku (část p. p. č. 2567/2 v k. ú. Šluknov) 
 Nákup pozemků (část p. p. č. 1108 a část p. p. č. 507/3 vše v k. ú. Rožany) 
 Revokace usnesení č. 14/22Z/2018 z 22. zasedání ZM (p. p. č. 391/1 v k. ú. 

Šluknov) 
10. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2017 – 2018 
11. Plnění Programového prohlášení zastupitelstva města Šluknov na volební období 

2014 – 2018 
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. Vznik mandátu člena Zastupitelstva města Šluknov 

 

3. Určení ověřovatelů zápisu

Usnesení č. 1/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
23. zasedání pí Boženu Zemanovou a p. Ing. Marka Kopeckého.

4. Schválení programu 

Usnesení č. 2/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 23. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu po jeho úpravě. 
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5. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2018

Usnesení č. 3/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí 
informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2018.  

6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2018 

Usnesení č. 4/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 9 v roce 2018 dle předloženého návrhu.  

7. Návrh kupní smlouvy na svatbu „Šluknov  - kanalizační stoka AB“ 

Usnesení č. 5/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na stavbu 
„Šluknov – kanalizační stoka AB“ mezi Městem Šluknov a Severočeskou vodárenskou 
společností, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, dle předloženého 
návrhu. 

8. Darovací smlouva – notebooky pro Asociaci dobrovolných záchranářů ČR 

Usnesení č. 6/23Z/2018. Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi 
městem Šluknov a Asociací dobrovolných záchranářů ČR, Třebíčského 267, 252 63 
Roztoky, zastoupené XXX., IČ 22735569, dle předloženého návrhu.  

9. Pozemky

9.1 Prodej pozemku

Usnesení č. 7/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku 
do vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, část níže 
uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2567/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: cca 20 m2  
účel: stavba trafostanice v lokalitě jihozápad „DC Šluknov, ppč.2567/2, DTS, kNN-lokalita č. 1“, 
cena: znalecký posudek + DPH + náklady 

Usnesení č. 8/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu č. 4121287631  
o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovité věci mezi městem Šluknov a ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly, dle návrhu. 

9.2 Nákup pozemků

Usnesení č. 9/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup částí níže 
uvedených pozemků od MOL Česká republika, s. r. o., IČ 49450301, se sídlem Purkyňova 
2121/3, 110 00 Praha – Nové Město, do vlastnictví města Šluknov.  

P. p. č.: část 1108, katastr: Rožany, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP cca 210 m2  
P. p. č.: část 507/3, katastr: Rožany, 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační ploch, výměra: dle GP cca 20 m2  
účel: výstavba cyklostezky, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

Usnesení č. 10/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy kupní mezi městem Šluknov a MOL Česká republika, s. r. o., IČ 49450301, 
se sídlem Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha – Nové Město, dle návrhu. 

9.3 Revokace usnesení č. 14/22Z/2018 z 22. zasedání ZM

Usnesení č. 11/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov revokuje usnesení Zastupitelstva 
města Šluknov č. 14/22Z/2018 z 22. zasedání ze dne 26.06.2018, a to následovně: „cena: 
115.000 Kč + náklady“ se nahrazuje slovy „cena: 115.000 Kč + DPH + náklady“.  

10. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2017 – 2018

Usnesení č. 12/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje 
„Monitorovací zprávu za období 2017 – 2018“ k Strategickému plánu rozvoje města Šluknov 
2015 – 2025.  
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Usnesení č. 13/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje 
aktualizaci Strategického plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 2025, dle předloženého 
návrhu.   

11. Plnění Programového prohlášení zastupitelstva města Šluknov na volební období 
2014 – 2018

 

12. Různé 

12.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města

Usnesení č. 14/23Z/2018: 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. 15/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.

Usnesení č. 16/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  

Usnesení č. 17/23Z/2018: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje na základě žádosti 
předsedy KV p. Zdeňka Kirchnera a předsedy FV p. Ladislava Čurgaliho podle § 84, odst. 2 
písm. v) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, peněžní plnění za aktivní přístup při plnění výkonu 
funkce člena výboru níže uvedeným členům Kontrolního výboru a Finančního výboru, kteří 
nejsou zároveň členy zastupitelstva v této výši: XXX – 4.000 Kč, XXX – 4.000 Kč, XXX – 
4.000 Kč.  

13. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva




Mgr. Eva Džumanová
starostka                           


