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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 36. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 12. února 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

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

2.1 Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa II 
(hvozd)“ 

2.2 Restaurování sochy ležícího Krista v kapli Božího hrobu Křížové cesty v Království 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Přidělení bytů 
3.2 Pozemky 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Darovací smlouva – Mateřská škola Šluknov 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města na rok 2020 

6. Odbor vedení města 
6.1 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. DCA-VZ-
4/2020 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje program 36. schůze rady města dne 
12.02.2020 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.  

Usnesení č. 2/36R/2020: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 21/21R/2020, usnesení č. 22/35R/2020, usnesení č. 23/35R/2020, usnesení č. 24/35R/2020 
a usnesení č. 26/35R/2020.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa 
II (hvozd)“ 

Usnesení č. 3/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa II (hvozd)“, 
Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) ze dne 29.01.2020 a Zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek (příloha č. 2) ze dne 29.01.2020.  

Usnesení č. 4/36R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy 
sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa II (hvozd)“, firmy HANTYCH, s. r. o., Janská 111, 405 02 Janská, 
IČ 06659969, a to v souladu s doporučením Hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu 
dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění.  
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Usnesení č. 5/36R/20120 Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny 
č. p. 645, Šluknov – etapa II (hvozd)“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou 
veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma WAKOS, s. r. o., 
Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk, IČ 62241834, za cenu 865.579,70 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 6/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 7/2020 mezi městem 
Šluknov a firmou WAKOS, s. r. o., Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk, IČ 62241834, za cenu 
2.387.958,52 Kč na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy 
sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa II (hvozd)“, za cenu 865.579,70 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu.  

2.2 Restaurování sochy ležícího Krista v kapli Božího hrobu Křížové cesty v Království 

Usnesení č. 7/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo č. ORŽP 6/2020 mezi městem 
Šluknov a BcA. Markétou Novotnou, Nedaříž 9, 514 01 Jilemnice, IČ 66435153 a Vanesou Trostovou, 
Bílý Potok 60, 463 62 Hejnice, IČ 66099927, za cenu 127.900 Kč (nejsou plátci DPH). 

3.  Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 8/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 
od 01.03.2020 do 31.12.2020 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 685, č. b. XX, ul. 
Jiráskova, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+0, č. b. XX, č. p. 685, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX.  

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 9/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 766, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 400 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.2.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 10/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na dobu 
neurčitou od 13.02.2020, panu Karlu Rýdlovi, Smetanova 6, 407 77 Šluknov, za cenu 500 Kč/rok, za 
účelem úpravy plochy a stání vozidla.  

P. p. č.: 14/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 140 m2 
účel: úprava plochy a stání vozu 

P. p. č.: 3112/1, katastr: Království 
druh pozemku: vodní plocha, výměra: 72 m2 
účel: pročištění vodního koryta – bývalého náhonu, cena: 500 Kč/rok 

3.2.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků  

Usnesení č. 11/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 2958/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 423-41/2010 vedený jako díl „c“ 
o výměře 16 m2 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku + náklady 

3.2.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 12/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č. 1953, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.200 m2 
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účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku (216.000 Kč) + DPH + náklady 

3.2.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 13/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky pro stavbu RD.  

P. p. č.: 11/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 898 m2 
P. p. č.: 11/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.314 m2 
účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

3.2.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 14/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
části níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 2739, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP asi 100 m2

  
účel: odkoupení zbylé části zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku + náklady 

3.2.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 15/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku pro stavbu RD.  

P. p. č. část 2721/9, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP asi 900 m2

  
účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 
Podmínkou prodeje je předložení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro odběr vody. 

3.2.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 16/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 2304/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: vodní plocha, rybník, výměra: 2.996 m2

 

P. p. č.: 2305/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: vodní plocha, rybník, výměra: 5.660 m2

 

P. p. č.: 2305/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: vodní plocha, rybník, výměra: 1.963 m2

 

účel: hospodaření na vodních plochách, minimální cena: dle znaleckého posudku + náklady 

3.2.9 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků    

Usnesení č. 17/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 685/1, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 4.469 m2

 

P. p. č.: 682, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.273 m2

 

3.2.10 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků    

Usnesení č. 18/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

St. p. č.: 27, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 177 m2

 

P. p. č.: 498/1, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 218 m2

 

P. p. č: 499, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 194 m2
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3.2.11 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků     

Usnesení č. 19/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 398/1, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: zahrada, výměra: 590 m2

 

3.2.12 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků     

Usnesení č. 20/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 3125, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 213 m2

 

3.2.13 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků     

Usnesení č. 21/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1332, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 1.854 m2 

3.2.14 Zřízení věcného břemene     

Usnesení č. 22/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018348 /VB1 na 
části p. p. č. 160/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 176/5 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, na části p. p. č. 180/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 177/2 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, (celková výměra cca 44 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za 
účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového vedení VN pro stavbu 
DC-ŠLUKNOV, ZÁMECKÁ 645, SMYČKA KVN, smlouva č. „IV-12-4018348/VB1“, 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.  

3.2.15 Zřízení věcného břemene  

Usnesení č. 23/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IP-12-4009409//VB01 na části p. p. č. 2745/11 - ostatní plocha, ostatní komunikace a na části 
p. p. č. 3031 - ostatní plocha, ostatní komunikace, (celková výměra cca 14 bm) v k. ú. Císařský, obec 
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového vedení NN 
pro stavbu DC-Císařský, ppč. 315, příp. do 50 m, kNN, 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. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Darovací smlouva – Mateřská škola Šluknov 

Usnesení č. 24/36R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, schvaluje Darovací smlouvu mezi paní Lucií Jedličkovou, Národní 515, 407 47 Varnsdorf, 
IČ 02475464 (dárce) a Mateřskou školou Šluknov, příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 
Šluknov, IČ 73983836 (obdarovaný), na poskytnutí účelového daru v hodnotě 1.000 Kč pro potřeby 
práce s dětmi v MŠ Šluknov, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor ekonomický (OK) 

5.1 Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města na rok 2020 

Usnesení č. 25/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádosti o dotace a provedla jejich 
hodnocení v souladu s vyhlášeným Programem pro poskytování neinvestičních účelových dotací 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2020.  
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Usnesení č. 26/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Centru LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec, IČ 28731191 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 2.000 Kč.  

Usnesení č. 27/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Centrem LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec, 
IČ 28731191 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020, a to ve 
výši 2.000 Kč na účel: Služby raná péče. 

Usnesení č. 28/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu města 
Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Českému červenému kříži Děčín, místní skupina 
Šluknov se sídlem Císařský 200, Šluknov, IČ 00426067 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 
50.000 Kč.  

Usnesení č. 29/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Šluknov, se sídlem 
Na hrázi 837, Šluknov, IČ 00482811 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 25.000 Kč. 

Usnesení č. 30/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Šluknov, se 
sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ 00482811 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2020, a to ve výši  25.000 Kč na účel: Činnost dětí a mládeže rybářského kroužku.   

Usnesení č. 31/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace pro Ivano Gatta, se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, IČ 86800795 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 8.000 Kč.  

Usnesení č. 32/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Ivano Gatta, se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, IČ 86800795 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020, a to ve výši 8.000 Kč 
na účel: Zdravá záda – silný Core (střed těla).  

Usnesení č. 33/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Hokejovému klubu Arnošt Šluknov, se sídlem E. Beneše 409, Šluknov, 
IČ 66105790 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení č. 34/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Hokejovým klubem Arnošt Šluknov, se sídlem E. Beneše 409, 
Šluknov, IČ 66105790 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 
2020 a to ve výši 10.000 Kč na účel: Činnost hokejového oddílu.  

Usnesení č. 35/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace Junáku – českému skautu, středisko Seveřan Šluknov, se sídlem 
Karlova, Šluknov, IČ 49888382 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020. 

Usnesení č. 36/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace KČT, odbor Šluknov, se sídlem Dr. Milady Horákové 200, Šluknov, 
IČ 22754601 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 8.000 Kč.  

Usnesení č. 37/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a KČT, odbor Šluknov, se sídlem Dr. Milady Horákové 200, Šluknov, 
IČ 22754601 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 a to ve 
výši 8.000 Kč na účel: Činnost organizace v roce 2020. 

Usnesení č. 38/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Kormidlu Šluknov, o. p. s., se sídlem Na příkopě 130, Šluknov, 
IČ 22881476 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 10.000 Kč.  

Usnesení č. 39/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Kormidlem Šluknov, o. p. s., se sídlem Na příkopě 130, Šluknov, 
IČ 22881476 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020, a to ve 
výši 10.000 Kč na účel celoroční činnost. 

Usnesení č. 40/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Kostce Krásná Lípa, p. o., se sídlem Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, 
IČ 75139090 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 5.000 Kč.  
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Usnesení č. 41/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Kostkou Krásná Lípa, p. o., se sídlem Masarykova 1094/4, Krásná 
Lípa,  IČ 75139090 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020, 
a to ve výši 5.000 Kč na účel celoroční činnost. 

Usnesení č. 42/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu města 
Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Kruhu přátel vážné hudby, z. s., se sídlem Císařský 
11, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 44.000 Kč.  

Usnesení č. 43/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Mgr. Bc. Landové Heleně, XXX Šluknov, datum narození XX.XX.1953 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 4.000 Kč.  

Usnesení č. 44/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Mgr. Bc. Helenou Landovou, XXX, Šluknov, datum narození 
XX.XX.1953 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 a to ve 
výši 4.000 Kč na účel: Stáří není nemoc. 

Usnesení č. 45/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Marcele Poláčkové, s adresou trvalého pobytu XXX, Šluknov, datum 
narození XX.XX.1970 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 15.000 Kč. 

Usnesení č. 46/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Marcelou Poláčkovou, s adresou trvalého pobytu XXX, Šluknov, 
datum narození XX.XX.1970 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2020, a to ve výši  15.000 Kč na účel: Činnost mažoretek.  

Usnesení č. 47/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Království, se sídlem Království 
221, Šluknov, IČ 66102278 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 45.000 Kč. 

Usnesení č. 48/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Království, se sídlem 
Království 221, Šluknov, IČ 66102278 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2020, a to ve výši 45.000 Kč na účel: Celoroční činnost. 

Usnesení č. 49/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Šluknov, se sídlem Budišínská 
840, Šluknov, IČ 66102375 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 40.000 Kč. 

Usnesení č. 50/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Šluknov, se sídlem 
Budišínská 840, Šluknov, IČ 66102375 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2020, a to ve výši 40.000 Kč na účel: Celoroční činnost. 

Usnesení č. 51/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Schrödingerově institutu Varnsdorf – středisko volného času pro 
Šluknovský výběžek, se sídlem Střelecká 1800, Varnsdorf, IČ 71341510 z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2020 ve výši 10.000 Kč.  

Usnesení č. 52/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Schrödingerovým institutem Varnsdorf – středisko volného času 
pro Šluknovský výběžek, se sídlem Střelecká 1800, Varnsdorf, IČ 71341510 o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Nákup 
materiálového vybavení volnočasových aktivit ve Šluknově. 

Usnesení č. 53/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu města 
Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci SK Plaston Šluknov, z. s., se sídlem Žižkova 1051, 
Šluknov, IČ 64707571 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 430.000 Kč. 

Usnesení č. 54/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace SK Viktorii, z. s., se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, Starý Jiříkov,  
IČ 27049752 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení č. 55/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a SK Viktorii, z. s., se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, Starý Jiříkov, 
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IČ 27049752 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020, a to ve 
výši 10.000 Kč na účel: Sportujeme pro radost 2020.  

Usnesení č. 56/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR se sídlem Vocelova 602/3, 
Praha 2, Vinohrady, IČ 00006009 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 10.000 Kč.  

Usnesení č. 57/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem Němců a přátel německé kultury v ČR, se sídlem Vocelova 
602/3, Praha 2, Vinohrady, IČ 00006009 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2020, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Činnost v roce 2020.  

Usnesení č. 58/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Spolku radost dětem Šluknov, se sídlem Rumburská 717, Šluknov, 
IČ 22871918 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 20.000 Kč.  

Usnesení č. 59/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem radost dětem Šluknov, se sídlem Rumburská 717, 
Šluknov, IČ 22871918 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 
2020, a to ve výši 20.000 Kč na účel: Celoroční činnost dětí a mládeže.  

Usnesení č. 60/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Spolku SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ 68455127 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 40.000 Kč. 

Usnesení č. 61/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem SEVEŘAN, se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, 
IČ 68455127 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020, a to ve 
výši 40.000 Kč na účel: Loutková představení pro veřejnost. 

Usnesení č. 62/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu města 
Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., 
místní organizace Šluknov, se sídlem Lužická 1093, Šluknov, IČ 72753625 z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2020 ve výši 40.000 Kč.  

Usnesení č. 63/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Šluknovskému Království, o. s., se sídlem Království 471, Šluknov, 
IČ 26678373 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 15.000 Kč. 

Usnesení č. 64/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Šluknovským Královstvím, o. s., se sídlem Království 471, Šluknov, 
IČ 26678373 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020, a to ve 
výši 15.000 Kč na účel: Celoroční činnost. 

Usnesení č. 65/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Teen Challenge International ČR, středisku Šluknov, se sídlem Na 
Bendovce 103/24, Praha 8, Bohnice, IČ 68402686 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 
38.000 Kč.  

Usnesení č. 66/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Teen Challenge International ČR, středisko Šluknov, se sídlem Na 
Bendovce 103/24, Praha 8, Bohnice, IČ 68402686 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2020, a to ve výši 38.000 Kč na účel: Dětské centrum Klokan.  

Usnesení č. 67/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Miroslavu Traxlerovi, s adresou trvalého pobytu XXX, Šluknov, datum 
narození XX.XX.1950 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 8.000 Kč. 

Usnesení č. 68/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Miroslavem Traxlerem, s adresou trvalého pobytu XXX, Šluknov, 
datum narození XX.XX.1950 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2020, a to ve výši 8.000 Kč na účel: Činnost Mykologického spolku Šluknov.  

Usnesení č. 69/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace Mgr. Janu Váňovi, s adresou trvalého pobytu XXX Poděbrady, datum 
narození XX.XX.1992 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020. 
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Usnesení č. 70/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace „Veteranklubu Sever, z. s.“ se sídlem Vilémov 222, Vilémov u Šluknova, 
IČ 22841962 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 3.000 Kč.  

Usnesení č. 71/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a „Veteranklubem Sever, z. s.“, se sídlem Vilémov 222, Vilémov 
u Šluknova, IČ 22841962 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 
2020, a to ve výši 3.000 Kč na účel: Veteránem Severem 2020. 

Usnesení č. 72/36R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace WHITE LIGHT I, z. ú., se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem – město, 
Vaňov, IČ 64676803 z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení č. 73/36R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a WHITE LIGHT I, z. ú., se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem – 
město, Vaňov, IČ 64676803 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2020, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Terénní program WHITE LIGHT I. Šluknovsko. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. DCA-
VZ-4/2020 

Usnesení č. 74/36R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. DCA-VZ-4/2020 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, se 
sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 na jedno pracovní místo (uklízeč veřejných 
prostranství) na dobu od 01.03.2020 do 28.02.2021 s výší mzdového příspěvku 15.000 Kč měsíčně, 
dle předloženého návrhu. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.   
starostka města  
 
 
      


