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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 46. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 17. června 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města 
Šluknov za rok 2019 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2019 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Pozemky 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov 
4.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov 

5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/46R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 46. schůze rady města 
dne 17.06.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města 
Šluknov za rok 2019 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2019 

Usnesení č. 2/46R/2020: Rada města Šluknov projednala celoroční hospodaření a návrh 
závěrečného účtu města Šluknov za rok 2019 a doporučuje zastupitelstvu města 
rozhodnout o vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 
2019 a schválit závěrečný účet města za rok 2019.  

Usnesení č. 3/46R/2020: Rada města Šluknov projednala účetní závěrku města Šluknov 
sestavenou k 31.12.2019 a doporučuje zastupitelstvu města tuto účetní závěrku 
schválit.  

Usnesení č. 4/46R/2020: Rada města Šluknov projednala Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Šluknov za rok 2019.  

Usnesení č. 5/46R/2020: Rada města Šluknov projednala výsledek hospodaření běžného 
účetního období roku 2019 města Šluknov ve výši 22.751.252,37 Kč. 
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3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 6/46R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 18.06.2020, XXX, za cenu 1000 Kč/rok, za účelem 
parkování vozů.  

P. p. č.: část 1200/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 150 m2 

3.1.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 7/46R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 18.06.2020, XXX, 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání 
zahrady.   

P. p. č.: 2550, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 911 m2 

3.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 8/46R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1049/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 430 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

3.1.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 9/46R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 766, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 2.160 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

3.1.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 10/46R/2020: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
ze svého majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 137, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.000 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.1.6 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 11/46R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
a smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě související s rekonstrukcí vodního díla 
pod názvem „DC 049 042 Šluknov, Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
mezi městem Šluknov a Severočeskou vodárenskou společností, a. s., IČ 49099469, 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, dle návrhu. 

3.1.7 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí 
vodního díla 

Usnesení č. 12/46R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných 
práv a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla pod názvem „DC 049 047 
Šluknov, Budišínská – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ mezi městem Šluknov 
a Severočeskou vodárenskou společností, a. s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, dle návrhu. 
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4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov 

Usnesení č. 13/46R/2020: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní 
školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, p. Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu. 

4.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov 

Usnesení č. 14/46R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přiznání mimořádné odměny 
ředitelce Mateřské školy Šluknov Bc. Janě Korečkové dle návrhu. 

5. Informace starostky  

      

6. Diskuze  

  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.                                                              
starostka města       


