
 1

 

         
 

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 108. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 26. června 2018 ve Šluknovském zámku 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Přidělení bytů 
2.2 Pozemky  
2.3 Záměr pronájmu prostor k podnikání – restaurace Club v Domě kultury 

3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu „Příběhy našich sousedů“ 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Zjednodušené podlimitní řízení na akci „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve Šluknově“ 

5. Odbor kultury 
5.1 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a PLASTON CR, s. r. o. – Zámecké 

slavnosti 2018 
5.2 Smlouva o výpůjčce 

6. Odbor vedení města 
6.1 Zánik a vznik mandátu člena Zastupitelstva města Šluknov 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 108. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu po jeho doplnění. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 2/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.07.2018 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. XX, ul. 
Lužická, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+0, č. b. XX, č. p. XX, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 3/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.07.2018 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. XX, ul. 
Lužická, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+0, č. b. XX, č. p. XX, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

2.2 Pozemky 

2.2.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 4/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 27.06.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: část 1161/1, katastr: Šluknov       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 150 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 
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 2.2.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 5/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 27.06.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

P. p. č.: část 1962/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 270 m2 

účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.2.3 Ukončení nájemní smlouvy č. 4/NP-2009 

Usnesení č. 6/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 4/NP-2009, 
dohodou, mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.12.2018. 

2.2.4 Žádost o souhlas s oplocením p. p. č. 1265/1 k. ú. Šluknov 

Usnesení č. 7/108R/2018: Rada města Šluknov neschvaluje žádost XXX, na stavbu oplocení p. p. č. 
1265/1 k. ú. Šluknov z neprůhledných betonových dílců výšky 2 m z důvodů zhoršení rozhledných 
poměrů komunikace, dle návrhu.  

2.2.5 Žádost o prodloužení NS a BSK pro výstavbu RD 
Usnesení č. 8/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy č. 22/NP-
2013 pro výstavbu RD XXX, na p. p. č. 279/1 – trvalý travní porost o výměře 1.062 m2 v k. ú. 
Království, obec Šluknov a to ze dne 17.09.2018 na 16.09.2019. 

2.2.6 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 9/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 1908/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: orná půda, výměra: 2.618 m2 
účel: pastva koní, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

2.2.7 Revokace usnesení č. 6/107R/2018 

Usnesení č. 10/108R/2018: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 6/107R/2018 ze 107. schůze RM ze dne 04.06.2018, a to: text „Smlouvu o právu provedení stavby 
č. 580/2018“ se nahrazuje textem: „Smlouvu o právu provedení stavby č. 573/2018“. 

2.2.8 Smlouva o právu provedení stavby na pozemku 

Usnesení č. 11/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby na 
pozemku č. 580/2018, mezi městem Šluknov a Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 430 03 
Chomutov, dle návrhu.  

2.3 Záměr pronájmu prostor k podnikání – restaurace Club v Domě kultury 

Usnesení č. 12/108R/2018. Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory 
k podnikání - soubor místností nacházejících se na pozemku parc. č. st. 200 o výměře 712 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 321 (stavba občanského vybavení), 
v níž se nacházejí místnosti: místnost restaurace o výměře 81 m2, kuchyň o výměře 36 m2, chodba 
o výměře 11 m2, denní místnost o výměře 12 m2, WC o výměře 15 m2, sklep o výměře 54 m2, sklad 
o výměře 18 m2, sklad o výměře 5 m2, v obci Šluknov a katastrálním území Šluknov, zapsáno na LV 
č. 1406 vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, dle 
upraveného návrhu. 

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu „Příběhy našich sousedů“ 

Usnesení č. 13/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění 
projektu Příběhy našich sousedů mezi městem Šluknov a neziskovou organizací POST BELLUM, 
o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě plné moci XXX, vedoucí 
vzdělávacích projektů, IČ 26548526, DIČ CZ26548526, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Zjednodušené podlimitní řízení na akci „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve 
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Šluknově“ 

Usnesení č. 14/108R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve Šluknově“, a to 
za použití elektronického nástroje. 

Usnesení č. 15/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Dodávka nábytku  
a vybavení do radnice ve Šluknově“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Mgr. Martin Chroust, Bc. 
Michal Bušek, Ing. Bc. Ivana Lukešová, XXX, náhradníci: Ing. Eva Baboráková, Bc. Marek Kopecký, 
Ing. Petr Masopust, Mgr. Eva Džumanová a Bc. Zdeněk Černý. 

5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a PLASTON CR, s. r. o. – Zámecké 
slavnosti 2018 

Usnesení č. 16/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci mezi 
městem Šluknov a společností PLASTON CR, s. r. o, se sídlem Královská 1972, 407 77 Šluknov, IČ 
48292079, na propagaci obchodního jména společnosti PLASTON CR, s. r. o., na kulturních a 
společenských akcích, zejména na  Zámeckých slavnostech 2018 ve dnech 29.06. – 30.06.2018, za 
úplatu ve výši 40.000 Kč včetně DPH, dle návrhu.  

5.2 Smlouva o výpůjčce 

Usnesení č. 17/108R/2018: Rada města Šluknov schvaluje „Smlouvu o výpůjčce“ praporu 
tělocvičného spolku Fukov mezi městem Šluknov (vypůjčitel), nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, 
IČ 00261688 a Oblastním muzeem v Děčíně, Čs. mládeže 1/31, 405 02 Děčín (půjčitel), IČ 00360210, 
zastoupené ředitelem Ing. Vlastimilem Pažourkem, dle návrhu. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Zánik a vznik mandátu člena Zastupitelstva města Šluknov 

Usnesení č. 18/108R/2018: Rada města Šluknov vydává podle § 56 odst. 2 zákona  
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění 
panu Milanu Černému, XXX, Osvědčení o tom, že se dnem 19.06.2018 stal členem Zastupitelstva 
města Šluknov. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


