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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 24. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 4. září 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky  
3. Odbor kultury 

3.1 Zámecké slavnosti 2020 – průzkum trhu 
4. Informace starostky 
5. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/24R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 24. schůze rady města dne 
04.09.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 2/24R/2019: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 24. schůze rady města, 
z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého na části schůze, člena rady 
města p. Jiřího Beneše.  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

Usnesení č. 3/24R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 19/NP-
2019 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

2.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 4/24R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
části níže uvedených pozemků.  

P. p. č.: část 819, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 144-66/2018 o výměře 79 m2 
P. p. č.: část 820, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 146 -138/2018 o výměře 169 m2 
účel: scelení pozemků, minimální cena: znalecký posudek (22.072 Kč) + náklady 

2.1.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 5/24R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 358/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, bez stavby, výměra: 23 m2 
P. p. č.: část 358/1, katastr: Šluknov 
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druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1926 -152/2018 vedený jako p. p. č. 358/3 
o výměře 10 m2 
účel: scelení pozemků, minimální cena: znalecký posudek + náklady 

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 6/24R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 75, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 174 m2 
účel: zahrada, minimální cena: znalecký posudek + náklady 

2.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 7/24R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1962/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 642 -131/2018 vedený jako díl „a“ o výměře 451 
m2 
účel: scelení pozemků, minimální cena: znalecký posudek + DPH +náklady 

2.1.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 8/24R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: část 2887/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 652 -31/2018 vedený jako p. p. č. 
2887/34 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 349 m2 a p. p. č. 2887/35 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře 10 m2

 

P. p. č.: 3131, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 43 m2 
účel: scelení pozemků, minimální cena: znalecký posudek + náklady 

2.1.7 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 9/24R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 396, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda 
P. p. č.: část 820, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 146 -138/2018 o výměře 197 m2 
účel: scelení pozemků, minimální cena: znalecký posudek + náklady 

2.1.8 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 10/24R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1250/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1915 -90/2018 vedený jako p. p. 
č. 1250/7 - zahrada o výměře 17 m2 
účel: narovnání skutečného stavu, minimální cena: znalecký posudek + náklady 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Zámecké slavnosti 2020 – průzkum trhu 

Usnesení č. 11/24R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o spolupráci na programovém 
a technickém zajištění akce „Zámecké slavnosti 2020“ s paní Marií Kucerovou, agentura MA-JA, 
IČ 72654007, Děčínská 298, Jiřetín pod Jedlovou.   

Usnesení č. 12/24R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru těchto koncertů na akci 
„Zámecké slavnosti 2020“: pátek 26.06.2020: Jakub Děkan band a Queen revival, sobota 
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27.06.2020: Ondřej Brzobohatý a Elán revival. Jeden z koncertních dní bude doplněn o „Dance 
mission – after party“.  

4. Informace starostky 

  

6. Diskuze 

 

 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města                                                                       
 
 
 


