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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 usneseních 
z 29. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 30. října 2019 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Licenční smlouva č. 190321 – fotografie vyhlídky na Židovském vrchu na turistickou 
vizitku 

2.2 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Pozemky 
3.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 2/NNP/2015 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 01/2019 a č. KC 02/2019 na akci „Křížová cesta 

Království – zhotovení kopie dřevěné sochy Krista do kaple Bičování Krista“ 
4.2 Smlouva o dílo na akci „Topná větev pro jednotku VZT v objektu školní jídelny ve 

Šluknově“ 
5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/29R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 29. schůze rady města dne 
30.10.2019 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Licenční smlouva č. 190321 – fotografie vyhlídky na Židovském vrchu na turistickou 
vizitku  

Usnesení č. 2/29R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu č. 190321 mezi 
městem Šluknov (poskytovatel) a společností Wander Book, s. r. o. (nabyvatel),  
se sídlem Hodkovická 20/20, 460 06 Liberec – Rochlice, IČ 07662301, zastoupenou jednatelem 
společnosti XXX, jejímž předmětem je nabytí práv pro užití autorského díla – celkem 2 ks 
fotografií vyhlídky na Židovském vrchu, v majetku města Šluknov – za účelem vytvoření nové 
turistické vizitky, dle předloženého návrhu.  

2.2 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury 

Usnesení č. 3/29R/2019: Rada města Šluknov rozhodla na základě žádosti o snížení pronájmu 
sálu v Kulturním domě Šluknov, podané Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., 
se sídlem Šluknov, Lužická 1093, zastoupeným XXX, na pořádání podzimní schůze Svazu 
tělesně postižených, z. s., která se uskuteční dne 22.11.2019 od 15:00 do 20:00 hodin, 
poskytnout slevu z obvyklého nájemného (3.500 Kč) ve výši 2.500 Kč. 
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3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

Usnesení č. 4/29R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

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 

3.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 2/NNP/2015 

Usnesení č. 5/29R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání č. 2/NNP/2015 ze dne 01.09.2015 mezi městem 
Šluknov   firmou Výběžek.NET, s. r. o., IČ 68285116, se sídlem Pražská 663, 407 47 Varnsdorf, 
dle návrhu.   

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 01/2019 a č. KC 02/2019 na akci „Křížová cesta 
Království – zhotovení kopie dřevěné sochy Krista do kaple Bičování Krista“ 

Usnesení č. 6/29R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 
01/2019 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie dřevěné sochy Krista do kaple 
Bičování Krista“ od Taubenheimer Dorfclub e.V,, 02689 Sohland, Sohlander Straße 31, 
Deutschland, ve výši 21.250 Kč, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 7/29R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 
02/2019 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie dřevěné sochy Krista do kaple 
Bičování Krista“ XXX, ve výši 2.950 Kč, dle předloženého návrhu.  

4.2 Smlouva o dílo na akci „Topná větev pro jednotku VZT v objektu školní jídelny ve 
Šluknově“ 

Usnesení č. 8/29R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 34/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Topná větev pro jednotku VZT v objektu školní 
jídelny“ mezi městem Šluknov a MVV energie CZ, a. s., se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 
Praha 5-Radlice, IČ 49685490 za nabídkovou cenu 129.226 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu.  

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města 
 


