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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 14. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 13. května 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Uzavření Smlouvy o zajištění hudební produkce v rámci akce „Hudba spojuje sousedy“ 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 za rok 2019   
4. Odbor vnitřní správy 

4.1 Žádost ZŠ – povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě pro školní rok 
2019/2020 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Zjednodušené podlimitní řízení na akci „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“ 
5.2 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení v rámci přípravy akce „Revitalizace 

areálu bývalého pivovaru Šluknov“ 
6. Odbor správy majetku 

6.1 Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě 

6.2 Přidělení bytů 
6.3 Pozemky 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 14. schůze rady města dne 
13.05.2019 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/14R/2019: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 14. schůze rady 
města, z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena rady města 
p. Petra Kociána, DiS.  

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Uzavření Smlouvy o zajištění hudební produkce v rámci akce „Hudba spojuje sousedy“ 

Usnesení č. 3/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce na 
akci „Hudba spojuje sousedy“, dne 09.06.2019, v rámci fondu malých projektů v Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (registrační číslo projektu ERN-0824-CZ-
15.02.2019), mezi městem Šluknov a Jürgenem Adlerem, nar. 04.09.1954, bytem Am Volksbad 15, 
Sohland a. d. Spree 02689, Spolková republika Německo, za celkovou smluvní cenu 15.000 Kč, 
dle předloženého návrhu.  
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3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 za rok 2019   

Usnesení č. 4/14R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3 za 
rok 2019 dle předloženého návrhu.  

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Žádost ZŠ – povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě pro školní rok 
2019/2020 

Usnesení č. 5/14R/2019: Rada města jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, Šluknov, 
okres Děčín, povoluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, střední, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění pro školní rok 2019/2020 
výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v přípravné třídě, a 
to na počet 18, dle návrhu.   

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Zjednodušené podlimitní řízení na akci „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve 
Šluknově“ 

Usnesení č. 6/14R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“, a to za 
použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 7/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve 
Šluknově“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 8/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně 
plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve 
Šluknově“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: 
Ing. Petr Masopust, Mgr. Renata Sochorová, Petr Kocián, DiS.  

5.2 Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení v rámci přípravy akce „Revitalizace 
areálu bývalého pivovaru Šluknov“ 

Usnesení č. 9/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní související s akcí „Revitalizace areálu bývalého 
pivovaru Šluknov“ mezi městem Šluknov a společností GasNet, s. r. o., sídlem Klíšská 940/96, 
Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou společností GridServices, s. r. o., sídlem 
Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, dle předloženého návrhu.  

6. Odbor správy majetku (OSM) 

6.1 Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě 

Usnesení č. 10/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (pro objekt Žižkova 1051, 
Šluknov) č. 19_SOP_01_4121520969 mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 247 29 035, dle návrhu. 

3.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 11/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.06.2019 do 31.12.2019 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, 
č. b. XX, ul. Nerudova, Šluknov:  

byt 0+1, č. b. XX, č. p. XX, ul. Nerudova, Šluknov, pro XX.  

3.3 Pozemky 

3.3.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 12/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků, za 
cenu 2,50 Kč/m2/rok, XX, za účelem zřízení zahrady.  
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na dobu neurčitou od 14.05.2019 

P. p. č.: 1429/2, katastr: Císařský          
druh pozemku: zahrada, výměra: 561 m2  

na dobu neurčitou od 01.01.2020 

P. p. č.: 1430/3, katastr: Císařský          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 205 m2  

3.3.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 13/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 14.05.2019, XX, za cenu 1.000 Kč/rok, za účelem umístění včelstva.  

P. p. č.: 1909/2, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 9.520 m2  

3.3.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 14/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem částí níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 14.05.2019, XX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 54 m2 

Usnesení č. 15/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 21/NP-
2018 mezi městem Šluknov a XX, dle předloženého návrhu. 

3.3.4 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 16/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků od 
14.05.2019 na dobu neurčitou, XX, za cenu 10.000 Kč/rok, za účelem podnikání.  

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 

3.3.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 17/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

St. p. č.: část 153, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 15 m2 

P. p. č. 1020/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 85 m2 
účel: deponie stavební suti – rekonstrukce mostu, cena: 500 Kč/měsíc 

3.3.6 Zveřejnění záměru směnit pozemek 

Usnesení č. 18/14R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 160/2, katastr: Šluknov          
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1953-45/2019 vedený jako díl „d“ 
o výměře 33 m2  
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: znalecký posudek  

3.3.7 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě – zrušení výhrady zpětné koupě 

Usnesení č. 19/14R/2019: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov schválit 
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, uzavřené dne 20.03.2019 uzavřena mezi městem Šluknov jako 
prodávajícím a XX jako kupujícími, na prodej níže uvedených pozemků z majetku města za účelem 
výstavby rodinného domu, dle předloženého návrhu. Předmětem dodatku je zrušení institutu 
výhrady zpětné koupě.  
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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 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města  
 
 
 


