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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 usneseních 
z 13. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 29. dubna 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Návrh na uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru – Ing. Marek Kopecký 
2.2 Návrh na uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru – Kamenoprůmyslové závody, 

s. r. o. 
2.3 Návrh na uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru – COLAS CZ, a. s. 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města Šluknov   
3.2 Svoz komunálního odpadu z objektů města – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o odvozu a odstranění 

odpadu s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. 
3.3 Ceník poplatků za ubytování a služby na Městské ubytovně v Království 
3.4 Záměr pronájmu prostor k podnikání – restaurace Club v Domě kultury 
3.5 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 503996015 
3.6 Pozemky 

4. Informace starostky 
5. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 13. schůze rady města dne 
29.04.2019 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Návrh na uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru – Ing. Marek Kopecký 

Usnesení č. 2/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního 
daru ve výši 5.000 Kč mezi městem Šluknov (obdarovaný) a panem Ing. Markem Kopeckým, 
autoškola Kopecký (dárce), se sídlem Dr. Edvarda Beneše 7, 407 77 Šluknov, IČ 66635501, na 
realizaci Zámeckých slavností Šluknov, konaných ve dnech 28. –  29.06.2019, dle předloženého 
návrhu.  

2.2 Návrh na uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru – Kamenoprůmyslové 
závody, s. r. o. 

Usnesení č. 3/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního 
daru ve výši 7.000 Kč mezi městem Šluknov (obdarovaný) a společností Kamenoprůmyslové závody, 
s. r. o. (dárce), se sídlem T. G. Masaryka 534, 407 77 Šluknov, IČ 41327608, na realizaci Zámeckých 
slavností Šluknov ve dnech 28. – 29.06.2019, dle předloženého návrhu. 

2.3 Návrh na uzavření Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru – COLAS CZ, a. s. 

Usnesení č. 4/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního 
daru ve výši 10.000 Kč mezi městem Šluknov (obdarovaný) a společností COLAS CZ, a. s. (dárce), se 
sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ 26177005, na realizaci Zámeckých slavností Šluknov ve dnech 
28. – 29.06.2019, dle předloženého návrhu. 
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3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví města Šluknov 

Usnesení č. 5/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje s účinností od 01.01.2020 zvýšení nájemného 
v bytových jednotkách v majetku města, na částku 54 Kč/m2/měsíc započitatelné podlahové plochy. 

Usnesení č. 6/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje s účinností od 01.01.2020 zvýšení nájemného 
v podporovaných bytech v majetku města (Nerudova čp. 125 a 126), na částku 60 Kč/m2/měsíc 
započitatelné podlahové plochy.  

3.2 Svoz komunálního odpadu z objektů města – Dodatek č. 4 ke Smlouvě o odvozu a odstranění 
odpadu s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o.  

Usnesení č. 7/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouvě o odvozu  
a odstranění odpadu č. 006/O/TS mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol. s r.o., 
se sídlem Císařský 378, Šluknov, IČ 25410539 s účinností od 01.05.2019 dle předložené návrhu.  

3.3 Ceník poplatků za ubytování a služby na Městské ubytovně v Království 

Usnesení č. 8/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Ceník poplatků za ubytování a služeb na 
Městské ubytovně v Království s účinností od 01.05.2019, dle návrhu.  

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

Usnesení č. 9/13R/2019. 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.  

3.5 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 503996015  

Usnesení č. 10/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě 
č. 0503996015 – pojištění odpovědnosti zaměstnanců mezi městem Šluknov a Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnou, a. s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 2742, Římská 45, 120 00 Praha, dle předloženého návrhu. 

3.6 Pozemky 

3.6.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 11/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 01.05.2019, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

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

3.6.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 12/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na dobu 
neurčitou od 01.05.2019, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

P. p. č.: 327/1, katastr: Šluknov          
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.055 m2  
p. p. č.: 327/2, katastr: Šluknov         
druh pozemku: zahrada, výměra: 12 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.6.3 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 13/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem částí níže uvedených pozemků na 
dobu neurčitou od 01.05.2019, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

p. p. č.: část 332, katastr: Šluknov          
druh pozemku: zahrada, výměra: 200 m2 (z celkové 371 m2) 
p. p. č.: část 333/1, katastr: Šluknov          
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druh pozemku: zahrada, výměra: 50 m2 (z celkové 182 m2) 

3.6.4 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 14/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 3/NP-2012 
dohodou mezi městem Šluknov a  XXX, ke dni 30.04.2019, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní smlouvy. 

3.6.5 Pacht pozemků 

Usnesení č. 15/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pacht níže uvedených pozemků na dobu 
neurčitou od 01.05.2019, Farmě Rybničná, s. r. o., IČ 04803248, 517 64 Orlické Záhoří 26, za cenu 0,10 
Kč/m2/rok, za účelem provozování zemědělské činnosti. 

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          
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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          
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 

Usnesení č. 16/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Pachtovní smlouvu č. 6/PS-2019 mezi 
městem Šluknov (propachtovatel) a společností Farma Rybničná, s. r. o. (pachtýř), se sídlem Orlické 
Záhoří 26, PSČ 517 64, IČ 04803248, na propachtování pozemků v k. ú. Fukov a v k. ú. Království k 
provozování zemědělské rostlinné výroby na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu.  

3.6.6 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 17/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 953, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 150 m2 (celková výměra 1.127 m2) 
účel: parkování osobního vozu, cena: 1.000 Kč/rok 

3.6.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemku – stavba RD 

Usnesení č. 18/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek pro výstavbu RD, dle předloženého návrhu.  

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

3.6.8 Zveřejnění záměru uzavřít dodatek ke kupní smlouvě 

Usnesení č. 19/13R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr uzavřít Dodatek ke kupní 
smlouvě, uzavřené dne 20.03.2019 mezi městem Šluknov jako prodávajícím a XXX a XXX jako 
kupujícími, jejímž předmětem byl prodej níže uvedených pozemků za účelem výstavby rodinného 
domu, dle předloženého návrhu.  

P. p. č. 1368/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.627 m2 
St. p. č. 228, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 123 m2 
P. p. č. 1369, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 108 m2 

4. Informace starostky 

 

5. Diskuze 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města   


