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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 45. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 3. června 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor 
2.2 Přidělení bytů 
2.3 Pozemky 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu „Cyklostezka 

Šluknov - Rožany“ 
3.2 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Pořízení nového dopravního 

automobilu pro JSDHO Šluknov“ 
4. Odbor kultury 

4.1 Projekt „Česká knihovna“ – žádost o poskytnutí dotace 
4.2 Konání kulturních a jiných akcí a pronájmy v kulturních zařízeních města v době do 

30.09.2020 
5. Odbor sociálních věcí 

5.1 Návrh Smlouvy o uživatelské podpoře k PC informačnímu systému „Pečovatelská služba“ 
5.2 Informace o pečovatelské službě města Šluknov    

6. Odbor ekonomický 
6.1 Návrh směrnice č. 2/2020 – Podpisové vzory 
6.2 Založení běžného účtu u Komerční banky, a. s. 

7. Odbor vnitřní správy 
7.1 Vyhodnocení koncepce rozvoje školy 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/45R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 45. schůze rady města dne 
03.06.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor 

Usnesení č. 2/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostor 
sloužící k podnikání – prostor pro rozvaděč na půdě a stožár na střeše bytového domu 
č. p. 915 v ul. Fügnerova ve Šluknově.  
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2.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 3/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.07.2020 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b.XX, 
ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX.  

2.3 Pozemky 

2.3.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 4/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 04.06.2020, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: 1037, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 982 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.3.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 5/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemků na dobu neurčitou od 04.06.2020 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání 
zahrady.  

P. p. č.: část 2568/38, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 270 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.3.3 Ukončení nájemní smlouvy dohodou  

Usnesení č. 6/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 23/NP-
2019 dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 30.06.2020, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní 
smlouvy. 

2.3.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

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: sekání trávy, chov drobné drůbeže, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

2.3.5 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 8/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 160/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, Výměra: dle GP č. 1969 - 116/2019 vedený jako díl „c“ 
oddělený z p. p. č. 160/2 o výměře 54 m2 
účel: narovnání skutečného stavu, minimální cena: 47.000 Kč  

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu „Cyklostezka 
Šluknov - Rožany“ 

Usnesení č.9/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje příkazní smlouvu mezi městem 
Šluknov a firmou ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ 254 87 892 za 
cenu 110.000 Kč bez DPH na výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce 
„Cyklostezka Šluknov - Rožany“, dle předloženého návrhu. 
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3.2 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Pořízení nového dopravního 
automobilu pro JSDHO Šluknov“ 

Usnesení č. 10/45R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akcí „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov“ firmě Auto Trutnov, 
s. r. o., sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ 25931270 za nabídkovou cenu 1.142.118 
Kč bez DPH.  

Usnesení č. 11/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akcí „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov“ mezi městem 
Šluknov a firmou Auto Trutnov, s. r. o., sídlem Krkonošská 566, 541 01 Trutnov, IČ 25931270 
za nabídkovou cenu 1.142.118 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 12/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 kupní smlouvy č. ORŽP 
19/2020 mezi městem Šluknov a firmou Auto Trutnov, s. r. o., sídlem Krkonošská 566, 541 01 
Trutnov, IČ 25931270, na realizaci akce „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO 
Šluknov“, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Projekt „Česká knihovna“ – žádost o poskytnutí dotace 

Usnesení č. 13/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje podání Žádosti o poskytnutí dotace 
z projektu Česká knihovna pro rok 2020 u Moravské zemské knihovny v Brně  
z pověření Ministerstva kultury ČR na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých děl 
české literatury pro profesionální veřejné knihovny, dle přiloženého návrhu. 

4.2 Konání kulturních a jiných akcí a pronájmy v kulturních zařízeních města v době do 
30.09.2020 

 

5. Odbor sociálních věcí 

5.1 Návrh Smlouvy o uživatelské podpoře k PC informačnímu systému „Pečovatelská 
služba“ 

Usnesení č. 14/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uživatelské podpoře k PC 
informačnímu systému „Pečovatelská služba“ mezi městem Šluknov, a Petrem Zajícem, 
fyzická osoba – podnikatel, Větrná 662, 463 03 Stráž nad Nisou, IČ 48274071, dle 
předloženého návrhu. 

5.2 Informace o pečovatelské službě města Šluknov    
Usnesení č. 15/45R/2020: Rada města Šluknov vzala na vědomí informace o pečovatelské 
službě města Šluknov.   

6. Odbor ekonomický 

6.1 Návrh směrnice č. 2/2020 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 16/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2020 – Podpisové 
vzory s účinností od 03.06.2020 dle předloženého návrhu. 

6.2 Založení běžného účtu u Komerční banky, a. s. 

Usnesení č. 17/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje SMLOUVU O BALÍČKU KOMPLET 
PLUS k účtu č. 123-1795480267/0100 mezi městem Šluknov a Komerční bankou, a. s., se 
sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, zastoupenou Kamilem 
Zingou, bankovním poradcem – Corporate. 

Usnesení č. 18/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje, DODATEK KE SMLOUVĚ 
k běžnému účtu č. 123-1795480267/0100 (výpisy pouze elektronicky) mezi městem Šluknov 
a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, 
zastoupenou Kamilem Zingou, bankovním poradcem – Corporate. 
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Usnesení č. 19/45R/2020: Rada města Šluknov schvaluje SMLOUVU O PŘÍMÉM 
BANKOVNICVÍ k běžnému účtu č. 123-1795480267/0100 (výpisy pouze elektronicky) mezi 
městem Šluknov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 
07, IČ 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 1360, zastoupenou Kamilem Zingou, bankovním poradcem – Corporate.  

7. Odbor vnitřní správy (OVS) 

7.1 Vyhodnocení koncepce rozvoje školy 

Usnesení č. 20/45R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí částečné 
Vyhodnocení koncepce rozvoje Základní školy J. Vohradského ve Šluknově. 

8. Informace starostky 

 

9. Diskuze 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                                              
starostka města       


