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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 20. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 9. července 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

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

2.1 Smlouva o dílo na akci „Obnova povrchu ve Fibichově a Husově ulici, Šluknov“ 
2.2 Návrh smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše – obrubníky“ 
2.3 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k 

distribuční soustavě 
2.4 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova křížku 

„U Posedělové“, Rožany Ro-04“ 
3. Městská policie 

3.1 Smlouva o zabezpečení odborné praxe – asistenti prevence kriminality 
4. Odbor kultury 

4.1 Smlouva o výpůjčce – dobové lovecké pušky 
5. Odbor správy majetku 

5.1 Žádost o snížení nájemného 
5.2 Žádost o ukončení nájemní smlouvy plynové kotelny K2 
5.3 Pozemky 
5.4 Smlouva o ubytování studentů SLŠ a SOŠ Šluknov na městské ubytovně 
5.5 Přihlášení města Šluknov k insolvenčnímu řízení 
5.6 Odškodnění – pád větve na osobní automobil 
5.7 Záměr pronájmu prostor k podnikání – restaurace Club v Domě kultury 
5.8 Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 20. schůze rady města dne 
10.07.2019 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Smlouva o dílo na akci „Obnova povrchu ve Fibichově a Husově ulici, Šluknov“ 

Usnesení č. 2/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a UVOK, s. r. o., Slovinská 751/9, 101 00 Praha, IČ 24810274, na realizaci akce „Obnova povrchu ve 
Fibichově a Husově ulici, Šluknov“, za cenu 399.157,35 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

2.2 Návrh smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše – obrubníky“ 

Usnesení č. 3/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 254 10 539, na 
realizaci akce „Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše - obrubníky“, za celkovou cenu 
505.733,35 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
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2.3 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě 

Usnesení č. 4/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 35 kV (VN), 
č. smlouvy: 19_SOBS01_4121535620, dle předloženého znění mezi městem Šluknov a společností 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle předloženého návrhu.  

2.4 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova křížku 
„U Posedělové“, Rožany Ro-04“ 

Usnesení č. 5/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního 
příspěvku na realizaci projektu „Obnova křížku „U Posedělové“, Rožany Ro-04“, č. SCE 12_19, 
mezi městem Šluknov a Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/13, 140 53 Praha 4, dle  předloženého 
návrhu.  

3. Městská policie (MP) 

3.1 Smlouva o zabezpečení odborné praxe – asistenti prevence kriminality 

Usnesení č. 6/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zabezpečení odborné praxe 
mezi městem Šluknov a společností TRIVIS – Centrum vzdělávání, s. r. o, Na Terase 355/8, 182 00 
Praha 8, IČ 27159311 na dobu od 01.08.2019 do 31.07.2021 dle předloženého návrhu. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Smlouva o výpůjčce – dobové lovecké pušky 

Usnesení č. 7/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce šesti dobových 
loveckých pušek mezi městem Šluknov a Oblastním muzeem v Děčíně, Čs. Mládeže 1/31, 405 02 
Děčín, IČ 00360210, na dobu určitou od 11.07.2019 do 10.06.2021, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Žádost o snížení nájemného 

Usnesení č. 8/20R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje vyhovět žádosti XXX, a snížit nájemné za 
měsíc srpen 2019 o 50%, z důvodu uzavření sauny od 25.06.2019 do 14.07.2019.  

5.2 Žádost o ukončení nájemní smlouvy plynové kotelny K2 

Usnesení č. 9/20R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje vyhovět žádosti Technických služeb 
Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, a schvaluje ukončení nájemní 
smlouvy č. 21/NNP-2005 na pronájem plynové kotelny K2 mezi městem Šluknov a Technickými 
službami Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov,  dohodou ke dni 10.07.2019.  

Usnesení č. 10/20R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o odpuštění nájemného z nájemní 
smlouvy č. 21/NNP-2005 na pronájem plynové kotelny K2 za dobu od 01.07.2019 do 10.07.2019, 
Technickým službám Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, z důvodu 
faktického nevyužití kotelny K2.  

5.3 Pozemky 

5.3.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 11/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 1255, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 221 m2 
P. p. č. 1230/4, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 138 m2 
účel: koupě zahrady k nově připravené výstavbě RD na p. p. č. 1230/3 v k. ú. Šluknov, cena: dle 
znaleckého posudku + DPH + náklady 
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5.3.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 12/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 291/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 487 m2 
účel: koupě zahrady, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 13/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 2736/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 100 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu 
cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 14/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 2742/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: orná půda, výměra: 147 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 15/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 2769/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 500 m2) 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 16/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 2646/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 768 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady + cena stromů 

5.3.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 17/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 125/15, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 451 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 18/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 2950/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 300 m2) 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.9 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 19/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 274, katastr: Rožany 
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druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 441 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.10 Zveřejnění záměru směnit pozemky 

Usnesení č. 20/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 1044/1, katastr: Rožany, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 200 m2) 
účel: pozemek parkoviště, minimální cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.11 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 21/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 289, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 140 m2 
účel: koupě zahrady, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.12 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 22/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 476, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:132 m2 
účel: přístup k domu, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.13 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 23/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 1316/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP (asi 50 m2) 
účel: zahrada, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.14 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 24/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 109/18 , katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 1.000 m2) 
účel: scelení pozemků, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.3.15 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 25/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 535/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 120 m2) 
účel: posezení k restauraci 

5.3.16 Nákup pozemků 

Usnesení č. 26/20R/2019: Rada města Šluknov nedoporučuje nákup pozemků p. p. č. 1390/1, 1381, 
1388, 1387, 1391, 1392/2, 1392/3, 1392/1 v k. ú. Šluknov (bývalý areál BENARU), dle nabídky XXX.  

5.3.17 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 27/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1316/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 700 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 
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5.3.18 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 28/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1720/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 589 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

5.3.19 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 29/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, Smlouvu  
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4000744/001 
na části p. p. č. 1590/1 - ostatní plocha, zeleň, části p. p. č. 1579 – trvalý travní porost a části  
p. p. č. 1578 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 1577 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace (cca 78+2 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, 
oprava a údržba zemního kabelového vedení kNN pro stavbu„IZ-12-4000744/001“, za cenu 20 Kč 
za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

5.4 Smlouva o ubytování studentů SLŠ a SOŠ Šluknov na městské ubytovnu 

Usnesení č. 30/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o ubytování mezi městem 
Šluknov a Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou Šluknov, T. G. Masaryka 580, 407 
77 Šluknov, na dobu určitou od 01.09.2019 do 29.02.2020, dle upraveného návrhu.  

5.5 Přihlášení města Šluknov k insolvenčnímu řízení 

Usnesení č. 31/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje přihlášení pohledávky ve výši 265.000 Kč 
s příslušenstvím a náklady řízení a pohledávky ve výši 5.680 Kč do insolvenčního řízení 
vyhlášeného vůči XXX. 

5.6 Odškodnění – pád větve na osobní automobil 

Usnesení č. 32/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje uznání odpovědnosti města Šluknov za 
poškození osobního automobilu Volkswagen Passat, RZ XXX, na který spadla dne 28.06.2019 větev 
ze stromu.  

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

Usnesení č. 33/20R/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.  

5.8 Dodatek č. 10 k pojistné smlouvě 

Usnesení č. 34/20R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 10 k Pojistné smlouvě 
o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění 
odpovědnosti za škodu č. 750000000101 mezi městem Šluknov a Mateřskou školou Šluknov, 
příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského a Direct pojišťovnou, a. s., se sídlem 
Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ  250 73 958, dle předloženého návrhu.   

6. Informace starostky 
  

7. Diskuze 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města  


