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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 49. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 29. července 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky   
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Smlouva o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného 
a varovného povodňového systému 

3.2 Dodatek č. 1 k akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa II 
(hvozd)“ 

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

5. Odbor vedení města 
5.1 Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb 403015-000144 
5.2 Smlouva o vzájemné spolupráci – vykonání praxe  

6. Odbor kultury 
6.1 Darovací smlouva – harmonium do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/49R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 49. schůze rady města dne 
29.07.2020 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 2/49R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 01.08.2020, XXX, za cenu 0,10Kč/m2/rok, za účelem sekání 
trávy.  

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

2.1.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 3/49R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 01.08.2020, XXX, za cenu 0,10Kč/m2/rok, za účelem sekání 
trávy.  
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P. p. č.: část 766, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 2.160 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10Kč/m2/rok 

2.1.3 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 
Usnesení č. 4/49R/2020: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 11/NP-
2018 dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.08.2020, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní 
smlouvy. 

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 5/49R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č. část 2721/9, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 2000-35/2020 vedený jako p. p. č. 2721/26 
o výměře 945 m2  
účel: stavba RD, cena: 162.000 Kč + DPH + náklady 
Podmínkou prodeje je předložení budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro odběr 
vody. 

2.1.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 6/49R/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-
4010876/VB001, na části p. p. č. 2738/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 24 bm) v k. ú. 
Císařský, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního 
kabelového vedení NN pro stavbu „IP-12-4010876/VB001, DC_Císařský, ppč.758/2, příp.do 50m, 
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.  

2.1.6 Zřízení věcného břemene  

Usnesení č. 7/49R/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-
4009273/VB02, na části p. p. č. 2800/1 – ostatní plocha, neplodná půda a na části p. p. č. 1372 
– ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 33 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem 
zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového vedení NN pro stavbu 

„IP-12-4009273/VB02, DC_Šluknov, ppč. 1375/3, příp.do 50m, 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. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva o vzájemné spolupráci při údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného  
a varovného povodňového systému 

Usnesení č. 8/49R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při 
údržbě a provozu měřičů lokálního hlásného a varovného povodňového systému mezi 
městem Šluknov a Ústeckým krajem, sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem 
IČ 708 92 156 dle předloženého návrhu.  

3.2 Dodatek č. 1 k akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa II 
(hvozd)“ 

Usnesení č. 9/49R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
č. ORŽP 7/2020 mezi městem Šluknov a firmou WAKOS, s. r. o., Vrchlického 1023/10, 408 01 
Rumburk, IČ 62241834, na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa 
II (hvozd)“, za cenu 121.891,63 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

 

 







3

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Návrh Směrnice č. 4/2020 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 10/49R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 4/2020  
– Podpisové vzory s účinností od 01.08.2020, dle předloženého návrhu.  

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Návrh dodatku č. 3 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb 403015-000144 

Usnesení č.  11/49R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě 
o poskytování certifikačních služeb č. 403015-000144 mezi městem Šluknov Českou poštou, 
s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983 na změnu v Seznamu pověřených 
osob, dle předloženého návrhu.  

5.2 Smlouva o vzájemné spolupráci – vykonání praxe 

Usnesení č.  12/49R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o vzájemné spolupráci při 
uskutečňování studentských praxí mezi městem Šluknov a ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA, 
o. p. s., se sídlem Na Karmeli 1457, 293 01 Mladá Boleslav, zapsanou v rejstříku obecně 
prospěšných společností vedeném Městským soudem v Praze, sp. značka O 1071, jejímž 
jménem jedná XXX, rektor/ředitel a XXX, kvestorka, IČ 29142890, dle předloženého návrhu.  

6. Odbor kultury (OK) 

6.1 Darovací smlouva – harmonium do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku 

Usnesení č. 13/49R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Darovací smlouvu dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi městem Šluknov 
(obdarovaný) a XXX na darování dřevěného harmonia firmy August Förster z Jiříkova do 
prohlídkového okruhu Šluknovského zámku, dle předloženého návrhu.  

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                                                      
starostka města              
 
 
 
 
 


