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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 109. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 9. července 2018 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 za rok 2018 
3. Odbor vnitřní správy 

3.1 Stanovení výše platu ředitelce Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Pozemky 
5. Odbor rozvoje a životního prostředí 

5.1 Nová vzorová smlouva o poskytnutí příspěvku do Ekologického fondu 
5.2 Plán rozvoje sportu města Šluknov 
5.3 Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. smlouvy 

UL_2018/0038 k akci „Šluknov, stavební úpravy veřejného prostranství Budišínská“ 
6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 109. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 2/109R/2018: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 109. schůze rady města, 
z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora, člena rady města p. Ing. 
Marka Kopeckého. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 za rok 2018 

Usnesení č. 3/109R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 za rok 
2018 dle předloženého návrhu.  

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Stanovení výše platu ředitelce Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 

Usnesení č. 4/109R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace rozhoduje o výši platu pro ředitelku Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace,  
XXX od 01.08.2018, dle návrhu. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 5/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

St. p. č.: 415, katastr: Císařský       
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba bez čp, výměra: 42 m2 
účel: užívaní garáže, minimální cena: dle znaleckého posudku 
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4.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 6/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 1962/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 600 m2 

účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 7/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 2361/1, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 95 m2 
účel: parkování, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 8/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 574/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 67 m2 

P. p. č.: 2887/5, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 129 m2 

P. p. č.: část 2887/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace 
výměra: dle GP (cca 350 m2),  
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 9/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 1037/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.183 m2 
účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 10/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 550, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP (cca 60 m2) 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 11/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 467/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: 533 m2 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 12/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 619/5, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 37 m2 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku 
 
 



 3

4.1.9 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 13/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 2621/12, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.113 m2 (dle GP č. 1744-28/2014) 
účel: zřízení zahrady 

P. p. č.: část 2621/12, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost  
výměra: díl “a“ oddělený z p. p. č. 2621/12 o výměře 67 m2 a sloučený do p. p. č. 2621/15 – zastavěná 
plocha, rodinný dům vše dle GP č. 1744-28/2014, účel: pozemek pod RD 
minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.10 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 14/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 358/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: cca 38 m2  
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.11 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 15/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 2567/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: cca 20 m2  
účel: zřízení trafostanice, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.12 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 16/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

St. p. č.: 43/2, katastr: Nové Hraběcí, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 35 m2  

P. p. č.: část 259/1, katastr: Nové Hraběcí, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: cca 850 m2  
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.13 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 17/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 237/1, katastr: Rožany,  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 173 m2  
účel: přístup k nemovitosti, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.14 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 18/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 1962/5, katastr: Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 31 m2  
účel: scelení pozemků, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.16 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 19/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 81, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 237 m2  
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku 
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4.1.17 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 20/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 535/5, katastr: Rožany, 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 117 m2  
účel: pozemek pod totemem, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.18 Nezveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 21/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1250/3, katastr: Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 50 m2 
účel: narovnání skutečného stavu, minimální cena: dle znaleckého posudku 

4.1.19 Revokace usnesení RM č. 15/78R/2017 ze dne 05.09.2017  

Usnesení č. 22/109R/2018: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 15/78R/2017 ze 78. schůze RM ze dne 05.06.2017, a to text: „Zveřejnění záměru prodat“ se 
nahrazuje textem „Zveřejnění záměru směnit“ a text: „schvaluje zveřejnit zámět prodat“ se nahrazuje 
textem: „schvaluje zveřejnit zámět směnit“.  

4.1.20 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 23/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na 
dobu neurčitou od 10.07.2018  XXX Šluknov, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem pastvy koní.  

P. p. č.: 648/5, katastr: Království       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 808 m2 
P. p. č.: 845/3, katastr: Království        
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.888 m2 

účel: pastva koní, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Nová vzorová smlouva o poskytnutí příspěvku do Ekologického fondu 

Usnesení č. 24/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje novou vzorovou Smlouvu  
o poskytnutí příspěvku do Ekologického fondu města Šluknov, dle předloženého návrhu. 

5.2 Plán rozvoje sportu města Šluknov 

Usnesení č. 25/109R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Strategický plán rozvoje sportu města 
Šluknov (2018 – 2021), dle předloženého návrhu. 

5.3 Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. smlouvy 
UL_2018/0038 k akci „Šluknov, stavební úpravy veřejného prostranství Budišínská“ 

Usnesení č. 26/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu s vlastníkem technické 
infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. smlouvy UL_2018/0038 k akci „Šluknov, stavební 
úpravy veřejného prostranství Budišínská“ mezi městem Šluknov a Českou telekomunikační 
infrastrukturou, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČ 04084063, dle návrhu   

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

Usnesení č. 27/109R/2018: Rada města Šluknov ukládá vedoucímu Odboru kultury Bc. Jiřímu 
Jelínkovi předložit Radě města Šluknov vizi působnosti Odboru kultury na dobu 2 let s termínem do 
06.08.2018.  

 

 

Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


