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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 10. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 3. dubna 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352 – Žádost o převod 
finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Smlouva 19-99-G001-0 – „Zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětských hřišť 

Šluknov“ 
3.2 Návrh Směrnice č. 3/2019 - Nakládání s autovraky na místních komunikacích a veřejných 

prostranstvích ve městě Šluknov 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Výpověď pachtovní smlouvy č. 13N17/11   
4.2 Návrh likvidace automobilu Karosa CS 
4.2 Pozemky 

5. Odbor kultury 
5.1 Uzavření smlouvy o dotaci – projekt „Hudba spojuje sousedy“ 
5.2 Uzavření smlouvy o dotaci – projekt „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“ 
5.3 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a PLASTON CR, s. r. o. – Zámecké 

slavnosti 2019 
5.4 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru společností PLATON, spol. s r. o. – Zámecké 

slavnosti 2019 
5.5 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru společností TOPOS, a. s. – Zámecké 

slavnosti 2019 
5.6 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury 
5.7 Smlouva o výpůjčce – prapor spolku válečných veteránů 

6. Odbor vedení města 
6.1  Odvolání a jmenování členky Ústřední inventarizační a likvidační komise 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 10. schůze rady města dne 
03.04.2019 dle předloženého návrhu po jeho doplnění.  

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352 – Žádost o převod 
finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 

Usnesení č. 2/10R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, Svojsíkova 352 schvaluje změnu závazných ukazatelů na rok 2019, stanovených 
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v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2019, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 3/10R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, Svojsíkova 352 schvaluje převod finančních prostředků z rezervního fondu do 
investičního fondu, dle předloženého návrhu.  

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva 19-99-G001-0 – „Zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětských hřišť 
Šluknov“ 

Usnesení č. 4/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu 19-99-G001-0 o zavedení 
a provádění systému řízení bezpečnosti dětských hřišť Šluknov, mezi městem Šluknov a firmou 
Hřiště hrou, s. r. o., se sídlem Sobotecká 810, 411 01 Turnov, IČ 03673073, dle předloženého 
návrhu. 

3.2 Návrh Směrnice č. 3/2019 – Nakládání s autovraky na místních komunikacích  
a veřejných prostranstvích ve městě Šluknov 

Usnesení č. 5/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 3/2019 – Nakládání 
s autovraky na místních komunikacích a veřejných prostranstvích ve městě Šluknov, dle 
předloženého návrhu. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Výpověď pachtovní smlouvy č. 13N17/11 

Usnesení č. 6/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje výpověď pozemků p. p. č. 1887, p. p. č. 
1888 a p. p. č. 1889 v k. ú. Šluknov z „Pachtovní smlouvy č. 13N17/11 ze dne 31.03.2017“ uzavřené 
mezi Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, jako propachtovatelem a XXX jako 
pachtýřem, podle  čl. IV, bod 3, Pachtovní smlouvy č. 13/N17/11.  

4.2 Návrh likvidace automobilu Karosa CS 

Usnesení č. 7/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje ekologickou likvidaci vozidla Karosa CS, 
RZ DC 35-62, VIN 120092206, INV.Č. 9013. 

4.3 Pozemky 

4.3.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 8/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1229, katastr: Císařský          
druh pozemku: zahrada, výměra: 870 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

4.3.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 9/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 327/1, katastr: Šluknov          
druh pozemku: zahrada, výměra: 1055 m2  
p. p. č.: 327/2,katastr: Šluknov          
druh pozemku: zahrada, výměra: 12 m2  
p. p. č.: 332, katastr: Šluknov          
druh pozemku: zahrada, výměra: 371 m2  
p. p. č.: 333/1 katastr: Šluknov          
druh pozemku: zahrada, výměra: 182 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 
Výsledek hlasování: pro – 3, proti – 0, zdrželi se – 0. Usnesení bylo schváleno. 

4.3.3 Zveřejnění záměru propachtování pozemků 

Usnesení č. 10/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr propachtovat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 
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P. p. č.: 72/3, katastr: Fukov          
druh pozemku: orná půda, výměra: 334 m2  
P. p. č.: 72/4, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.416 m2  
P. p. č.: 72/5, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 953 m2  
P. p. č.: 72/6, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 708 m2  
P. p. č.: 72/7, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.834 m2  
P. p. č.: 72/8, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 836 m2  
P. p. č.: 72/9, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.150 m2  
P. p. č.: 72/10, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 89 m2  
P. p. č.: 72/11, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.646 m2  
P. p. č.: 360/6, katastr: Fukov          
druh pozemku: orná půda, výměra: 1.078 m2  
P. p. č.: 360/7, katastr: Fukov          
druh pozemku: orná půda, výměra: 1.832 m2  
P. p. č.: 360/8, katastr: Fukov          
druh pozemku: orná půda, výměra: 345 m2  
P. p. č.: 360/10, katastr: Fukov          
druh pozemku: orná půda, výměra: 816 m2  
P. p. č.: 360/11, katastr: Fukov          
druh pozemku: orná půda, výměra: 1.320 m2  
P. p. č.: 377/4, katastr: Fukov          
druh pozemku: orná půda, výměra: 1.615 m2  
P. p. č.: 377/5, katastr: Fukov          
druh pozemku: orná půda, výměra: 1.919 m2  
P. p. č.: 377/6, katastr: Fukov          
druh pozemku: orná půda, výměra: 374 m2  
P. p. č.: 516/2, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 241 m2 
P. p. č.: 516/3, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 4.152 m2 
P. p. č.: 516/5, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.610 m2 
P. p. č.: 516/6, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.259 m2 
P. p. č.: 516/7, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 142 m2 
P. p. č.: 516/8, katastr: Fukov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 7.326 m2 
P. p. č.: 703/1, katastr: Fukov          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 567 m2 
P. p. č.: 705/2, katastr: Fukov          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 762 m2 
P. p. č.: 234/2, katastr: Fukov          
druh pozemku: orná půda, výměra: 165 m2  
P. p. č.: 519/14, katastr: Království          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.753 m2 
P. p. č.: 519/16, katastr: Království          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 21.821 m2 
P. p. č.: 175/2, katastr: Království          
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druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 11.881 m2 
P. p. č.: 111/3, katastr: Království          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 9.738 m2 
P. p. č.: 648/2, katastr: Království          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.253 m2 
P. p. č.: 648/3, katastr: Království          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 5.164 m2 
P. p. č.: 1665/4, katastr: Království          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 5.044 m2 
P. p. č.: 1665/5, katastr: Království          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.794 m2 
účel: provozování zemědělské výroby, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

4.3.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 11/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 162, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 54 m2 
účel: koupě zahrady, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 12/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 2969, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 380 m2) 
účel: scelení pozemků, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.6 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 13/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 2769/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 629-9/2018 vedený jako p. p. č. 
2769/27 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 231 m2 
účel: přístup k st. p. č. 81 v k. ú. Království, scelení pozemků, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.7 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 14/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 237/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 70 m2) 
účel: zahrada, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.8 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 15/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 1105, katastr: Rožany 
druh pozemku: zahrada, výměra: 138 m2 
P. p. č. 596, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost 
výměra: 103 m2, účel: zahrada 
cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.9 Zrušení usnesení Rady města Šluknov č. 10/109R/2018 ze dne 09.07.2018 

Usnesení č. 16/10R/2019: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov č. 10/109R/2018 
ze dne 09.07.2018. 
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4.3.10 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 17/10R/2019: 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. 2769/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 30 bm) 
v k. ú. Království, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě  
a údržbě vodovodní a kanalizační přípojky pro nový RD na p. p. č. 48 v k. ú. Království, za cenu 
20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve XXX 

4.3.11 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 18/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene -  služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu na části p. p. č. 3146/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 1 m2) v k. ú. Císařský, 
obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě výustního objektu dešťových vod 
pro stavbu „Stavební úpravy a dostavba administrativní budovy TS Šluknov“, za cenu 11 Kč/m2/rok 
x 5 let, minimálně 600 Kč bez DPH, ve prospěch města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 
00261688. Zatížený POVODÍ OHŘE, státní podnik, IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 03 
Chomutov.  

5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Uzavření smlouvy o dotaci – projekt „Hudba spojuje sousedy“ 

Usnesení č. 19/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dotaci, uzavřenou v rámci 
„Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v programu spolupráce na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-
2020“ na projekt „Hudba spojuje sousedy“ (registrační číslo projektu ERN-0824-CZ-15.02.2019)  
tj. akci konanou ve Šluknově – Království na kopci Jitrovník dne 09.06.2019, mezi městem Šluknov 
a Euroregionem Nisa, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 1, IČ 00832227, ve výši 85 % ze všech 
uskutečněných uznatelných výdajů, tj. max. do výše 14.158,44 EUR, dle předloženého návrhu, vč. 
zajištění financování projektu. 

5.2 Uzavření smlouvy o dotaci – projekt „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“ 

Usnesení č. 20/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dotaci, uzavřenou v rámci 
„Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v programu spolupráce na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-
2020“ na projekt „Pivní slavnosti Šluknov-Sohland“ (registrační číslo projektu ERN-0822-CZ-
18.02.2019)  tj. akci konanou ve Šluknově dne 31.08.2019, mezi městem Šluknov a Euroregionem 
Nisa, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 1, IČ 00832227, ve výši 75 % ze všech uskutečněných 
uznatelných výdajů, tj. max. do výše 11.061,02 EUR, dle předloženého návrhu, vč. zajištění 
financování projektu.  

5.3 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a PLASTON CR, s. r. o. – Zámecké 
slavnosti 2019 

Usnesení č. 21/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci mezi 
městem Šluknov a společností PLASTON CR, s. r. o, na dobu určitou od 01.06.2019 do 31.05.2020, 
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 2019 ve dnech 28. – 29.06.2019, za úplatu ve výši 40.000 Kč včetně DPH, dle návrhu. 

5.4 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru společností PLATON, spol. s r. o.  
– Zámecké slavnosti 2019 

Usnesení č. 22/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 2.000 Kč, uzavřenou ve smyslu ustanovení § 2055-2078 zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi městem Šluknov (obdarovaný) a společností 
PLATON, spol. s r. o. (dárce), se sídlem Rumburská 674, 407 77 Šluknov, IČ 613 28 839, na realizaci 
Zámeckých slavností Šluknov ve dnech 28. – 29.06.2019, dle předloženého návrhu. 
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5.5 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru společností TOPOS, a. s. – Zámecké 
slavnosti 2019 

Usnesení č. 23/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 10.000 Kč, uzavřenou ve smyslu ustanovení § 2055-2078 zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi městem Šluknov (obdarovaný) a společností 
TOPOS, a. s. (dárce), se sídlem Královská 777, 407 77, na poskytnutí finančního daru na realizaci 
Zámeckých slavností Šluknov ve dnech 28. – 29.06.2019, dle přiloženého návrhu. 

5.6 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury 
 
Usnesení č. 24/10R/2019: Rada města Šluknov rozhodla na základě „Žádosti o slevu za pronájem 
sálu v Kulturním domě Šluknov“ podané Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., se 
sídlem Šluknov, Lužická 1093, zastoupeným XXX, na pořádání schůze Svazu tělesně postižených, 
z. s., která se uskuteční dne 26.04.2019 od 15.30 do 20.00 hodin v Domě kultury Šluknov, 
poskytnout slevu z obvyklého nájemného (tj. z 2.400 Kč) ve výši 1.400 Kč. 

5.7 Smlouva o výpůjčce – prapor spolku válečných veteránů 

Usnesení č. 25/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce praporu spolku 
válečných veteránů Šluknov mezi městem Šluknov (výpůjčitel) a Oblastním muzeem v Děčíně, 
Čs. Mládeže 1/31, 405 02 Děčín (půjčitel), IČ 00360210, dle předloženého návrhu. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Odvolání a jmenování členky Ústřední inventarizační a likvidační komise 

Usnesení č. 26/10R/2019: Rada města Šluknov odvolává ke dni 04.04.2019 na základě § 102, odst. 
2 písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z funkce členky Ústřední 
inventarizační a likvidační komise pí Ing. Janu Kociánovou.  

Usnesení č. 27/10R/2019: Rada města Šluknov jmenuje od 05.04.2019 na základě § 102, odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce členky Ústřední 
inventarizační a likvidační komise pí Ing. Evu Baborákovou. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
  
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města 


