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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 31. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 27. listopadu 2019 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

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

2.1 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu 
na opravy fasád a střech a květinové výzdoby v roce 2020 

2.2 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu 
„Osvětlení sportovního hřiště Budišínská, Šluknov“  

2.3 Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. smlouvy 
UL_2019/0062 k akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov“ 

2.4 Darovací smlouva ČEZ Distribuce, a. s. 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Přihlášení města Šluknov k insolvenčnímu řízení 
3.2 Smlouvy o přenosu signálů a informací z EPS umístěné na Šluknovském zámku na 

operační středisko HZS Ústeckého kraje 
3.3 Pronájem prostor sloužících k podnikání – Cukrárna ve Šluknovském zámku  
3.4 Záměr pronájmu prostor k podnikání – budova staré kotelny v ulici Zahradní 
3.5 Pozemky 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2019 

5. Odbor vnitřní správy 
5.1 Servisní smlouva č. 490192325 programového vybavení CODEXIS GREEN 
5.2 Darovací smlouva MŠ 

6. Odbor vedení města 
6.1 Smlouva o reklamě a propagaci – ČEZ, a. s. 
6.2 Odvolání a jmenování člena/ky Komise rozvoje a životního prostředí  

7. Informace místostarosty 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 31. schůze rady města dne 
27.11.2019 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/31R/2019: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 31. schůze rady 
města, z důvodu nepřítomnosti starostky města pí Mgr. Evy Džumanové, člena rady města 
p. Jiřího Beneše.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu 
na opravy fasád a střech a květinové výzdoby v roce 2020 
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Usnesení č. 3/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje složení Komise pro hodnocení žádostí 
o dotaci z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby 
v roce 2020 ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek.  

2.2 Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu 
„Osvětlení sportovního hřiště Budišínská, Šluknov“  

Usnesení č. 4/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční dotace 
na realizaci projektu „Osvětlení sportovního hřiště Budišínská, Šluknov“, 
č. 19/SML3330/SoPD/SPRP, mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, se sídlem Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 708 92 156, dle  předloženého návrhu.  

2.3 Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury 
č. smlouvy UL_2019/0062 k akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov“ 

Usnesení č. 5/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu s vlastníkem technické 
infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. smlouvy UL_2019/0062 k akci „Revitalizace 
areálu bývalého pivovar Šluknov, přeložka sdělovacích vedení CETIN, a. s. “ mezi městem 
Šluknov a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 
PRAHA 3 – Žižkov, IČ 04084063. 

2.4 Darovací smlouva ČEZ Distribuce, a. s. 

Usnesení č.  6/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-
Podmokly, IČ 24729035, na poskytnutí daru ve výši 50.000 Kč ve prospěch města Šluknov, dle 
předloženého návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přihlášení města Šluknov k insolvenčnímu řízení 

Usnesení č. 7/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje přihlášení pohledávky ve výši 34.327 Kč 
s příslušenstvím a náklady řízení ve výši 11.881 Kč do insolvenčního řízení vyhlášeného vůči 
XXX.  

3.2 Smlouvy o přenosu signálů a informací z EPS umístěné na Šluknovském zámku na 
operační středisko HZS Ústeckého kraje 

Usnesení č. 8/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje třístrannou Smlouvu č. 2019405 
o připojení elektrické požární signalizace prostřednictvím zařízení dálkového přenosu na pult 
centralizované ochrany a o přijetí opatření pro účinné provedení zásahu jednotkou požární 
ochrany mezi městem Šluknov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, a firmou AEC NOVÁK,  
s. r. o., se sídlem Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem, dle návrhu.  

Usnesení č. 9/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. S-19-143 o poskytování 
služby dálkového přenosu informací z ústředny EPS provozovatele EPS a ÚD ZDP na operační 
středisko HZS Ústeckého kraje mezi městem Šluknov a firmou AEC NOVÁK, s. r. o., se sídlem 
Beethovenova 216/28, 400 01 Ústí nad Labem, dle návrhu.  

3.3 Pronájem prostor sloužících k podnikání – Cukrárna ve Šluknovském zámku  

Usnesení č. 10/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících 
k podnikání na dobu určitou od 01.01.2020 do 31.12.2021 mezi městem Šluknov a firmou Ruval, 
a. s., Tř. 9. Května 9, 408 01 Rumburk, IČ 25431811, zastoupená XXX, předsedou 
představenstva, na pronájem prostor v objektu č. p. 642 v ul. Zámecká na p. p. č. 167/1 v k. ú. 
Šluknov – v 1. NP za účelem provozování kavárny, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 11/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje odpuštění nájemného za pronájem 
prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 48,5 m2 v 1. NP v objektu č. p. 642 v ul. 
Zámecká na p. p. č. 167/1 v k. ú. Šluknov (provoz kavárny) podobu úprav pronajatých prostor, 
nejdéle však do konce února 2020. 
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3.4 Záměr pronájmu prostor k podnikání – budova staré kotelny v ulici Zahradní 

Usnesení č. 12/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové 
prostory o výměře 145 m2 v budově č. p. 1081 na p. p. č. 1320/3 v k. ú. Šluknov v obci Šluknov. 

3.5 Pozemky 

3.5.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 13/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 3084/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 70 m2 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku (10.000 Kč) + náklady 

3.5.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 14/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku na stavbu RD.  

P. p. č. část 2464/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 658-86/2019 o výměře 1.312 m2  
účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku (186.300 Kč) + DPH + hodnota stromů + 
náklady 

3.5.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 15/31R/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: zřízení zahrady pro RD, minimální cena: dle znaleckého posudku (52.400 Kč) + DPH + náklady 

3.5.4 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 16/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

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, cena: znalecký posudek (2.400 Kč) 

3.5.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 17/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
4006112/VB/03 na části p. p. č. 842 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 849/1 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 850 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
na části p. p. č. 854 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 885/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace na části p. p. č. 965 - ostatní plocha, ostatní komunikace na části p. p. č. 
1083 - ostatní plocha, ostatní komunikace na části p. p. č. 2721/9 - trvalý travní porost a na části 
p. p. č. 2721/12 - trvalý travní porost (celkem cca 366 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za 
účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního vedení VN pro stavbu „DC-
Šluknov TS DC 1135, úprava vedení VN, smlouva č. IE12-4006112/VB/03“, 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 Ukončení nájmu pozemku výpovědí 

Usnesení č. 18/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájmu pozemku p. p. č. 1255 
v k. ú. Šluknov z nájemní smlouvy č. 35/NP-2007 uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke 
dni 31.12.2019, podle  čl. IV, odst. 1, bod 2 nájemní smlouvy. 
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4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2019 

Usnesení č. 19/31R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 13 
za rok 2019 dle předloženého návrhu.   

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Servisní smlouva č. 490192325 programového vybavení CODEXIS GREEN  

Usnesení č. 20/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Servisní smlouvu č. 490192325 
programového vybavení CODEXIS GREEN mezi městem Šluknov a společností ATLAS 
consulting, spol. s r. o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ 46578706, na přístup do internetové aplikace právního a informačního systému CODEXIS 

GREEN včetně doplňků a zajišťování poradenské a servisní služby za cenu 119.331 Kč bez DPH 
na tři roky, dle předloženého návrhu. 

5.2 Darovací smlouva MŠ 

Usnesení č. 21/31R/2019: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi společností 
Travel Free, s. r. o., Václavské náměstí 53, 110 00 Praha 1, IČ 26739780 a Mateřskou školou 
Šluknov, příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836, na poskytnutí 
cukrovinek v hodnotě 3.680 Kč dle návrhu. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Smlouva o reklamě a propagaci – ČEZ, a. s. 

Usnesení č. 22/31R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu  
o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a společností ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 140 53 
Praha 4, IČ 45274649 dle předloženého návrhu. 

6.2 Odvolání a jmenování člena/ky Komise rozvoje a životního prostředí  

Usnesení č. 23/31R/2019: Rada města Šluknov odvolává na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z funkce členky Komise rozvoje 
a životního prostředí pí Mgr. Veroniku Stroufovou.  

Usnesení č. 24/31R/2019: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena Komise rozvoje 
a životního prostředí p. Ladislava Čurgaliho, DiS. 

7. Informace místostarosty 

 

8. Diskuze 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Kopecký   
místostarosta   


