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
ze 115. schůze Rady města Šluknov
konané dne 1. října 2018 v kanceláři tajemnice
Program jednání:
1.
2.

7.
8.

Kontrola plnění usnesení
Odbor ekonomický
2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2018
Odbor vnitřní správy
3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov“
3.2 Mateřská škola Šluknov – žádost o schválení Darovací smlouvy na poskytnutí hydroizolačního
asfaltového pásu
Odbor správy majetku
4.1 Pozemky
4.2 Záměr pronájmu prostor k podnikání – restaurace Club v Domě kultury
Odbor kultury
5.1 Aktualizace Provozního řádu Domu kultury Šluknov
5.2 Informační materiál – ekonomická statistika Šluknovských novin – doplnění
5.3 Informativní materiál k pořádání „Zámeckých slavností 2019“
5.4 Žádost o prominutí nájemného z velkého sálu Domu kultury
Odbor vedení města
6.1 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování právní služby ze dne 21.04.2011 
Informace starostky
Diskuze

1.

Kontrola plnění usnesení

3.

4.
5.

6.

Usnesení č. 1/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 115. schůze Rady města
Šluknov dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.
2.

Odbor ekonomický (OE)

2.1

Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 v roce 2018

Usnesení č. 2/115R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 10
v roce 2018 dle předloženého návrhu.
3.

Odbor vnitřní správy (OVS)

3.1

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov“

Usnesení č. 3/115R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov“, a to za použití
elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.
Usnesení č. 4/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov“, dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 5/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov “:
Mgr. Renata Sochorová, (předseda), Martin Křemenák, Ing. Petr Petráš, Mgr. Martin Chroust,
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Ing. Eva Baboráková. Náhradníci: Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Ing. Marek Kopecký, Ing. Petr
Masopust.
3.2

Mateřská škola Šluknov – žádost o schválení Darovací smlouvy na poskytnutí
hydroizolačního asfaltového pásu

Usnesení č. 6/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi společností
PLATON, spol. s r. o., Rumburská 674, 407 77 Šluknov, IČ 61328839 a Mateřskou školou Šluknov,
příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836, na poskytnutí
hydroizolačního asfaltového pásu ELASTEK speciál – dekor modrozelený – 8 m2 – v maximální
celkové hodnotě 1.500 Kč dle návrhu.
4.

Odbor právy majetku (OSM)

4.1

Pozemky

4.1.1

Pronájem pozemku

Usnesení č. 7/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na
dobu neurčitou od 02.10.2018 XXX, za cenu 0,50 Kč/m2/rok za účelem pastvy poníka.
P. p. č.: 550, katastr: Šluknov
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.253 m2
účel: pastva poníka, cena: 0,50 Kč/m2/rok
4.1.2

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků

Usnesení č. 8/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého
majetku níže uvedený pozemek.
P. p. č.: 225, katastr: Království
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.129 m2
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok
4.1.3

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků

Usnesení č. 9/115R/2018: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého
majetku níže uvedený pozemek.
P. p. č.: 2644/3, katastr: Království
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 1.296 m2
účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok
4.1.4

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků

Usnesení č. 10/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého
majetku níže uvedený pozemek.
P. p. č.: 140/9, katastr: Císařský
druh pozemku: zahrada, výměra: 299 m2
účel: užívání zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok
4.1.5

Zveřejnění záměru pronájmu pozemků

Usnesení č. 11/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého
majetku část níže uvedeného pozemku.
P. p. č.: část 1376/1, katastr: Šluknov
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 400 m2
účel: zbudování odstavné plochy, cena: 5.000 Kč/rok
4.1.6

Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 12/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést
stavbu na části p. p. č. 1082 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 10 bm) v k. ú. Šluknov,
obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě a údržbě vodovodní přípojky pro
rodinný dům č. p. 751, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX.
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4.2

Záměr pronájmu prostor k podnikání – restaurace Club v Domě kultury

Usnesení č. 13/115R/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.
5.

Odbor kultury (OK)

5.1

Aktualizace Provozního řádu Domu kultury Šluknov

Usnesení č. 14/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje aktualizaci „Provozního řádu Domu
kultury Šluknov“ včetně příloh, s účinností od 01.11.2018, dle přiloženého návrhu.
5.2

Informační materiál – ekonomická statistika Šluknovských novin – doplnění

Usnesení č. 15/115R/2018: Rada města Šluknov bere na vědomí informační materiál vedoucího
Odboru kultury Bc. Jiřího Jelínka, DiS., MBA „Ekonomická statistika šluknovských novin –
doplnění“, dle přiloženého návrhu.
5.3

Informativní materiál k pořádání „Zámeckých slavností 2019“

Usnesení č. 16/115R/2018: Rada města Šluknov bere na vědomí informační materiál vedoucího
Odboru kultury p. Bc. Jiřího Jelínka, o předložení návrhu na doplňující koncerty na „Zámecké
slavnosti 2019“ a rozhoduje o rezervaci kapely Kabát revival na pátek 28.06.2019 a kapel Jožka
Černý s cimbálovkou a Michal David Revival na sobotu 29.06.2019, dle přiloženého návrhu.
5.4

Žádost o prominutí nájemného z velkého sálu Domu kultury

Usnesení č. 17/115R/2018: Rada města Šluknov rozhodla na základě „Žádosti o slevu za pronájem
sálu v Kulturním domě Šluknov“ podané Svazem důchodců Šluknov, zastoupeným paní Věrou
Šnajdrovou, se sídlem Lužická 1093, na pořádání výroční schůze Svazu důchodců Šluknov, která
se uskuteční dne 16.11.2018 od 14.00 do 18.00 hodin, poskytnout slevu z nájemného (2.400 Kč)
ve výši 1.400 Kč.
6.

Odbor vedení města (OVM)

6.1

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování právní služby ze dne 21.04.2011

Usnesení č. 18/115R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování
právní služby ze dne 21.04.2011, upravující ochranu osobních údajů, mezi městem Šluknov
a Advokátní kanceláří Nespala, s. r. o., zastoupenou JUDr. Markem Nespalou, Vyšehradská 21,
120 88 Praha 2, dle předloženého návrhu.
7.

Informace starostky

8.

Diskuze

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města
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