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Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů 

Informace o přijatých usnesení  
z 28. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 16. října 2019 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Zámecké slavnosti 2020 – změna koncertu a Příkazní smlouva na zprostředkování 
zajištění kulturního programu 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Záměr pronájmu prostor k podnikání – cukrárna ve Šluknovském zámku 
3.2 Přidělení bytů 
3.3 Plán inventur na rok 2019 
3.4 Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s., o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě 
3.5 Pozemky 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Návrh dodatku č. 9 ke Smlouvě č. SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009  ve znění Dodatků 

č. 01-08 – IS Radnice VERA 
5. Odbor ekonomický 

5.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – navýšení příspěvku na provoz 

5.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2019 
6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 28. schůze rady města dne 
16.10.2019 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Zámecké slavnosti 2020 – změna koncertu a Příkazní smlouva na zprostředkování 
zajištění kulturního programu  

Usnesení č. 2/28/2019: Rada města Šluknov schvaluje dle Čl. 25 odst. 1 výjimku z užití 
směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné 
zakázky na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké slavnosti 2020“ 
ve dnech 26. – 27.06.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 3/28/2019: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 12/24R/2019 ze dne 04.09.2019 takto: text „pátek 26.06.2020: Jakub Děkan band  
a Queen revival, sobota 27.06.2020: Ondřej Brzobohatý a Elán revival“ se mění na: „pátek 
26.06.2020: Jakub Děkan band a Elán revival, sobota 27.06.2020: Ondřej Brzobohatý a Queen 
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revival “. 

Usnesení č. 4/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na zprostředkování 
zajištění kulturního programu a technického zajištění na akci „Zámecké slavnosti 2020“ ve 
dnech 26. – 27.06.2020, mezi městem Šluknov a paní Marií Kucerovou, Děčínská 298, 407 56 
Jiřetín pod Jedlovou, IČ 72654007, za celkovou cenu ve výši 570.640 Kč bez DPH, tj. 690.474,40 
Kč vč. DPH 21 %, dle předloženého návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

1.1 Záměr pronájmu prostor k podnikání – cukrárna ve Šluknovském zámku 

Usnesení č. 5/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory 
sloužící k podnikání o výměře 48,5 m2 v 1. NP budovy č. p. 642 na st. p. p. č. 167 v k. ú. Šluknov 
v obci Šluknov.  

3.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 6/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.11.2019 do 31.12.2020 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
285, č. b. XX, ul. nám. Míru, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+3, č. b. 3, č. p. 285, ul. nám. Míru, Šluknov, pro XXX.        

3.3 Plán inventur na rok 2019 

Usnesení č. 7/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Plán inventur na rok 2019, dle 
předloženého návrhu.  

3.4 Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s., o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavy 

Usnesení č. 8/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
č. 19_SOP_01_4121582084 mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – 
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035, dle předloženého návrhu.  

3.5 Pozemky 

3.5.1 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 9/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 30/NP-
2018 dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 20.10.2019, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní 
smlouvy.  

3.5.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 10/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky pro stavbu RD, dle návrhu.  
P. p. č. 225, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.129 m2 
P. p. č. část 2769/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 629-9/2018 veden jako p. p. č. 2769/27 – ostatní 
plocha, jiná plocha o výměře 231 m2 
účel: stavba RD, minimální cena: 217.750 Kč (dle ZP) + DPH + náklady 

3.5.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 11/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek, dle návrhu. 

P. p. č.: 467/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: 533 m2 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: 56.600 Kč (dle ZP) + DPH + náklady 
Pozemek bude zatížen věcným břemenem ve prospěch města Šluknov. 
 



 

 

3

3.5.4 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 12/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

St. p. č.: část 336/2,katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: dle GP č. 461-133/2018 vedený jako p. p. č. 
3181 o výměře cca 15 m2 
P. p. č.: část 2442/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 461-133/2018 vedený jako 
p. p. č. 2442/3 o výměře cca 12 m2

  
účel: směna pozemků z důvodu umístění pietního místa (pomníčku), cena: 2.700 Kč 

3.5.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 13/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-
4009343/VB002 na části p. p. č. 2817 - ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 10 bm) 
v k. ú. Království, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
zemního kabelového vedení kNN pro stavbu„IP-12-4009343/VB002“, 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. 

3.5.6 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č.14/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-
4004654/VB02 na části p. p. č. 285/1 – zahrada (cca 1 bm), na části p. p. č. 285/2 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 348/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na 
části p. p. č. 388 - ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 431/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace (cca 48 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, 
provozování, oprava a údržba kabelového vedení kNN pro stavbu„IP-12-4004654/VB02“, 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. 

3.5.7 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 15/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 467/2 – zastavěná plocha, zbořeniště (cca 19 bm) a na části p. p. č. 467/3 - zastavěná 
plocha, zbořeniště (cca 5 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem umístění, 
provozování, oprav a údržby zatrubněného potoka vedoucího pod pozemky, za cenu 20 Kč 
za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH, ve prospěch města Šluknov.   

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Návrh dodatku č. 9 ke Smlouvě č. SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009  ve znění Dodatků 
č. 01-08 – IS Radnice VERA 

Usnesení č. 16/28R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek číslo 9 ke smlouvě číslo 
SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009 ve znění Dodatků č. 01-08 uzavřené mezi městem Šluknov 
a společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2,  
 IČ 62587978, na rozšíření Informačního systému radnice VERA o agendy „VAS VERA 
aplikační server“, „Podpisová kniha“ a „Finanční přehledy“ se zvýšením roční ceny za 
poskytování služeb o 24.336 Kč bez DPH/rok dle předloženého návrhu.  

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – navýšení příspěvku na provoz 

Usnesení č. 17/28R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje změnu závazných ukazatelů 
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na rok 2019 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou 
organizací pro rok 2019, dle předloženého návrhu.  

5.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2019 

Usnesení č. 18/28R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 11 v roce 2019 dle předloženého návrhu.      

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

  
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města 
 
 
 
 
 
 
 
  


