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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 

 ze 41. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 8. dubna 2020 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Žádost SLŠ a SOŠ Šluknov o prominutí plateb za nájem na městské ubytovně a ukončení 
Smlouvy o ubytování 

2.2 Prominutí nájemného za nebytové prostory pro podnikatele, spolky a neziskové organizace 
v době nouzového stavu 

2.3 Pozemky 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Schválení Plánu oprav komunikací na roky 2021 - 2025 
3.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Stavební úpravy autobusové zastávky 

Benar, Šluknov“ 
3.3 Smlouva o realizaci přeložky č. Z_S24_12_8120066029 
3.4 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro 

JSDHO Šluknov“ 
3.5 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Obnova povrchu v ulici Robotnická“ 
3.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 20_SOBS01_4121640594 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352 – odpisový plán na rok 2020 
4.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – rozdělení hospodářského výsledku 
4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – rozdělení 

hospodářského výsledku 
5. Odbor vnitřní správy 

5.1 Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením MŠ do projektu kraje financovaného z operačního 
programu potravinové a materiální pomoci – „Obědy do škol“ 

6. Odbor vedení města 
6.1 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ULK KP20/3076 – nadace ČEZ 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/41R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 41. schůze rady města dne 08.04.2020 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Žádost SLŠ a SOŠ Šluknov o prominutí plateb za nájem na městské ubytovně a ukončení 
Smlouvy o ubytování 

Usnesení č. 2/41R/2020: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov schválit 
odpuštění platby (dluhu) za období od 15.03.2020 do 15.04.2020 za pronájem pokojů na městské 
ubytovně dle Smlouvy o ubytování ze dne 17.07.2019 mezi městem Šluknov a Střední lesnickou školou 
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a Střední odbornou školou Šluknov, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov z důvodu opatření 
zavedených Vládou ČR v souvislosti s nákazou COVID-19. 

Usnesení č. 3/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Smlouvy o ubytování ze dne 
17.07.2019 ke dni 15.04.2020 mezi městem Šluknov a Střední lesnickou školou a Střední odbornou 
školou Šluknov, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov z důvodu opatření zavedených Vládou ČR 
v souvislosti s nákazou COVID-19.  

2.2 Prominutí nájemného za nebytové prostory pro podnikatele, spolky a neziskové organizace 
v době nouzového stavu 

Usnesení č. 4/41R/2020: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 13/39R/2020 z 39. schůze RM ze 
dne 24.03.2020 kdy se za slovo organizace vkládá: „a spolky, kterým bylo z důvodu opatření 
zavedených Vládou ČR v souvislosti s nákazou COVID-19 znemožněno provozovat svoji činnost“. 

Usnesení č. 5/41R/2020: Rada města Šluknov doporučuje zastupitelstvu města Šluknov schválit 
odpuštění platby (dluhu) nájemného provozovateli Restaurace Club XXX a to ve výši 50 % nájemného 
za měsíc březen 2020 a ve výši 100 % nájemného za měsíce duben a květen 2020 tj. v celkové výši 
30.840 Kč z důvodu opatření zavedených Vládou ČR v souvislosti s nákazou COVID-19 a nemožnosti 
tak provozovat činnost v plném rozsahu. 

2.3 Pozemky 

2.3.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 6/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na dobu 
neurčitou od 09.04.2020, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady.  

P. p. č.: 1040/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 128 m2 

2.3.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 7/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 09.04.2020, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady.  

P. p. č. část 766, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 1.000 m2 

2.3.3 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 8/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na dobu 
neurčitou od 09.04.2020, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

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

 

2.3.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 9/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu na části p. p. č. 2471/2 
- trvalý travní porost, na části p. p. č. 2459 - trvalý travní porost a na části p. p. č. 3061 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace v k. ú. Království, obec Šluknov (celkem cca 50 m), za účelem zřízení, umístění, 
provozování, oprava a údržba vodovodní přípojky k st. p. č. 443 k. ú. Království, na kterém je dům č. p. 
20, za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH, ve prospěch XXX. 

2.3.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 10/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 2930 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace a na části p. p. č. 2933 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Císařský, obec Šluknov 
(celkem cca 40 m), za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba liniové stavby označené 
jako PS 01-01-31 PZS v km 14,029 v rámci stavby „Výstavba PZS v km 14,031 trati Rumburk - Dolní 
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Poustevna“, za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH, ve prospěch Správy 
železnic, státní organizace, IČ 70994234, DIČ CZ70994234, Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 
110 00.  

2.3.6 Zánik věcného břemene užívání 

Usnesení č. 11/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zánik věcného břemene užívání pro p. p. č. 
2387/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Království, obec Šluknov, bezúplatně, oprávnění 
manželé Jaroslav a Jitka Ječmínkovi, Království 407, 407 47 Šluknov.  

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Schválení Plánu oprav komunikací na roky 2021 – 2025 

Usnesení č. 12/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Plán oprav komunikací na roky 2021 – 2025, 
dle předloženého návrhu. 

3.2 Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Stavební úpravy autobusové zastávky 
Benar, Šluknov“ 

Usnesení č. 13/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě č. IX/1018/2020/DC mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, zastoupeným Správou a údržbou 
silnic Ústeckého kraje, p. o., sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ 00080837, dle předloženého návrhu. 

3.3 Smlouva o realizaci přeložky č. Z_S24_12_8120066029 

Usnesení č. 14/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky 
č. Z_S24_12_8120066029 mezi městem Šluknov a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 247 29 035, dle předloženého návrhu. 

3.4 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro 
JSDHO Šluknov“ 

Usnesení č. 15/41R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO 
Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.   

Usnesení č. 16/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO 
Šluknov“, dle předloženého návrhu.   

Usnesení č. 17/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně 
plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO 
Šluknov“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Jindřich Müller, náhradníci: Ing. Petr 
Masopust, Bc. Michal Bušek, Petr Kocián, DiS. 

3.5 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Obnova povrchu v ulici Robotnická“ 

Usnesení č. 18/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 8/2020 na 
realizaci akce „Obnova povrchu v ulici Robotnická“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, kterým se mění celková cena 
díla na 434.525,44 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

3.6 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 20_SOBS01_4121640594 

Usnesení č. 19/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), 
číslo: 20_SOBS01_4121640594 mezi městem Šluknov a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 247 29 035, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352 – odpisový plán na rok 2020 

Usnesení č. 20/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352 změnu závazných ukazatelů na rok 2020 stanovených v rámci 
Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2020, dle předloženého 
návrhu.  
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Usnesení č. 21/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352 schvaluje odpisový plán na rok 2020, dle předloženého 
návrhu.  

4.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – rozdělení hospodářského výsledku 

Usnesení č. 22/41R/2020: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, projednala výsledek hospodaření za rok 2019 a schvaluje jeho převod ve výši 
76.945,06 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – rozdělení 
hospodářského výsledku 

Usnesení č. 23/41R/2020: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, projednala výsledek hospodaření za 
rok 2019 a schvaluje jeho převod ve výši 200.131,88 Kč do rezervního fondu. 

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Žádost o souhlas zřizovatele se zapojením MŠ do projektu kraje financovaného z operačního 
programu potravinové a materiální pomoci – „Obědy do škol“

Usnesení č. 24/41R/2020: Rada města jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 
souhlasí se zapojením MŠ do projektu ÚK – obědy do škol financovaném z výzvy 30_20_010 
Operačního programu potravinové a materiální pomoci dle návrhu.   

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ULK KP20/3076 – nadace ČEZ 

Usnesení č.  25/41R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku 
ULK KP20/3076 mezi městem Šluknov a Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, 
IČ 26721511, na poskytnutí nadačního příspěvku ve výši 50.000 Kč ve prospěch města Šluknov, dle 
předloženého návrhu. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města  
 
  


