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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 18. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 12. června 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu „Stavební úpravy objektu 
školní jídelny Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“ 

2.2 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 
2.3 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 

č. OH 1/2019 a č. OH 2/2019 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Žádost SLŠ a SOŠ Šluknov o pronájem městské ubytovny 
3.2 Výpověď pachtovní smlouvy č. 13N17/11 
3.3 Darovací smlouva – svítidla veřejného osvětlení 
3.4 Pozemky 

4. Odbor kultury 
4.1 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru – COLAS SZ, a. s. – změna smlouvy 
4.2 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 18. schůze rady města dne 
12.06.2019 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/18R/2019: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 18. schůze rady města, 
z důvodu dovolené místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena rady města p. Petra 
Kociána, DiS.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu „Stavební úpravy 
objektu školní jídelny Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“ 

Usnesení č. 3/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Šluknov 
a firmou ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ 25487892 za cenu 224.160 Kč 
bez DPH na výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce „Stavební úpravy objektu školní 
jídelny Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“, dle předloženého návrhu.  

2.2 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky 

Usnesení č. 4/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí podpory č. 02621861 
ze Státního fondu životního prostředí České republiky pro projekt „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, 
Šluknov“, č. 18/SML2735/SoPD/KP, mezi městem Šluknov a Státním fondem životního prostředí 
České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, dle předloženého návrhu.  
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2.3 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 
č. OH 1/2019 a č. OH 2/2019 

Usnesení č. 5/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. OH 1/2019 – o využití systému 
zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem vč. Přílohy č. 1 mezi městem 
Šluknov a fyzickou osobou podnikající, panem Vo Thi Binhem, sídlem Rožany 68, Šluknov, 
IČ 64725219 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 6/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. OH 2/2019 – o využití systému 
zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem vč. Přílohy č. 1 mezi městem 
Šluknov a fyzickou osobou podnikající, panem Le Thanh Nghi, sídlem Rožany 62, Šluknov, 
IČ 46761471 dle předloženého návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Žádost SLŠ a SOŠ Šluknov o pronájem městské ubytovny 

Usnesení č. 7/18R/2019: Rada města Šluknov bere na vědomí žádost Střední lesnické školy a Střední 
odborné školy Šluknov o dlouhodobý pronájem části městské ubytovny v Království z důvodu 
rekonstrukce budovy školy. 

Usnesení č. 8/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory ve 
2. NP v budově č. p. 10 v Království na p. p. č. 20/1 a 20/3 v k. ú. Království a obci Šluknov.  

3.2 Výpověď pachtovní smlouvy č. 13N17/11 

Usnesení č. 9/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje výpověď pozemku p. p. č. 1891 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.  

3.3 Darovací smlouva – svítidla veřejného osvětlení 

Usnesení č. 10/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Šluknov 
a obcí Staré Křečany, Staré Křečany 38, 407 61 Staré Křečany, zastoupené starostou Františkem 
Moravcem, IČ 00261653, dle návrhu.   

3.4 Pozemky 

3.4.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 11/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků, na 
dobu určitou od 15.06.2019 do 30.10.2019, za cenu 500 Kč/měsíčně, firmě ZEPS, s. r. o., IČ 28688651, 
se sídlem Lindava 84, 471 58 Cvikov, za účelem deponie stavební suti. 

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, cena: 500 Kč/měsíc 

3.4.2 Zveřejnění záměru směnit pozemek 

Usnesení č. 12/18R/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, minimální cena: znalecký posudek 

3.4.3 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností 

Usnesení č. 13/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv 
a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla pod názvem „DC 049 041 Šluknov, Dr. Milady 
Horákové – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ mezi městem Šluknov a Severočeskou 
vodárenskou společností, a. s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, dle návrhu. 
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4. Odbor kultury (OK) 

4.1  Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru – COLAS SZ, a. s. – změna smlouvy  

Usnesení č. 14/18R/2019: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov č. 4/13R/2019 ze 
dne 29.04.2019: „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“. 

Usnesení č. 15/18R/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. 

4.2 Návrh na uzavření Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 

Usnesení č. 16/18R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
z Fondu Ústeckého kraje č. 19/SML1690/SoPD/SPRP mezi městem  Šluknov a Ústeckým krajem, 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, na akci „Zámecké slavnosti 2019 – 
Šluknov“, pořádanou ve dnech 28.-29.06.2019, dle předloženého návrhu. 

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.   
starostka města  
 
 
 
 
 
 
 
  


