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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 42. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 22. dubna 2020 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

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

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORŽP 4/2020 „Oprava místních komunikací ve městě Šluknov 
v roce 2020“ 

2.2 Připojení odběrného elektrického zařízení 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Pozemky 
3.2 Úhrada škody na poškozeném náhrobním kameni 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Návrh Směrnice č. 1/2020 – Podpisové vzory 

5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/42R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 42. schůze rady města dne 22.04.2020 
dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/42R/2020: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 42. schůze rady města, 
z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena rady města p. Petra 
Kociána, DiS.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORŽP 4/2020 „Oprava místních komunikací ve městě Šluknov 
v roce 2020“ 

Usnesení č. 3/42R/2020: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 4/2020 
mezi městem Šluknov a firmou Silnice Žáček, s. r. o., sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, 
IČ 44569432, na realizaci akce „Oprava místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2020“, dle 
předloženého návrhu.  

2.2 Připojení odběrného elektrického zařízení 

Usnesení č. 4/42R/2020: Rada města Šluknov schvaluje dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 
kV (NN), uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121478338.  

3. Odbor právy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.3.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 5/42R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  
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P. p. č.: 1200/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 384 m2 

P. p. č.: 1200/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 537 m2 

P. p. č.: 1201, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 336 m2 
Účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.3.2 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 6/42R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010589/VB001, na části 
p. p. č. 2769/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 5 bm) v k. ú. Království, obec Šluknov, za 
účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového vedení NN pro stavbu 
„IP-12-4010589/VB001, DC_Království, ppč.253, příp.do50m, 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.  

3.2 Úhrada škody na poškozeném náhrobním kameni 

Usnesení č. 7/42R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje zamítnout proplacení škody ve výši 7.300 Kč 
za opravu náhrobního kamene XXX.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Návrh Směrnice č. 1/2020 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 8/42R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 1/2020 – Podpisové vzory 
s účinností od 01.05.2020 dle předloženého návrhu. 

5. Informace starostky 

Usnesení č. 9/42R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, rozhoduje o částečném obnovení provozu od 
pondělí 11.05.2020.  

6. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.             
starostka města  
  


