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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 
z 50. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 12. srpna 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2020    
3. Odbor správy majetku 

3.1 Pozemky 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o dílo 

5. Odbor kultury 
5.1 Žádost Kruhu přátel vážné hudby Šluknov o snížení nájmu za krátkodobý pronájem velkého 

sálu Šluknovského zámku na koncertní sezónu 2020 – 2021  
6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/50R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 50. schůze rady města dne 
12.08.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2020 

Usnesení č. 2/50R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 v 
roce 2020 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor právy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 3/50R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 13.08.2020, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady 
a udržování odvodňovacího příkopu.  

P. p. č.: 2742/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: orná půda, výměra: 147 m2 

3.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 4/50R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  
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P. p. č. část 313/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: dle GP č. 2009-92/2020 vedený jako p. p. č. 
313/5 o výměře 3 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů - pozemek pod stavbou, cena: 500 Kč/m2 + náklady 

3.1.3 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 5/50R/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-
4010939/VB001, na části p. p. č. 2637/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 51 bm) v k. ú. 
Císařský, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního 
kabelového vedení NN pro stavbu „č. IP-12-4010939/VB001, DC_Šluknov, ppč. 2637, přípojka 
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.  

3.1.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 6/50R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části p. p. č. 166/1 – ostatní plocha, jiná 
plocha, na části p. p. č. 160/2 – ostatní plocha, jiná plocha, na části p. p. č. 177/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, na části p. p. č. 176/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 
180/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 152 - zastavěná plocha, zbořeniště, 
na části p. p. č. 153 – ostatní plocha, jiná plocha, na části p. p. č. 154/2 – ostatní plocha, jiná 
plocha, na části p. p. č. 156 – ostatní plocha, manipulační plocha, a na části p. p. č. 161 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace vše v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, 
provozování, opravě a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
stavby č. 16010-057961_VPIC-Šluknov, revitalizace areálu Pivovar, za cenu 1.000 Kč bez DPH, 
ve prospěch CETIN a. s., IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9.   

3.1.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/50R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 854/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 385 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50Kč/m2/rok 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o dílo   

Usnesení č. 8/50R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo 03/2020 Stavební úpravy v ZŠ Žižkova v rozsahu dle 
nabídky č. 1404 mezi Základní školou J. Vohradského ve Šluknově a Děčínským stavebním 
podnikem, s. r. o., zastoupeným XXX, se sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2 , IČ 47781483 
v celkové hodnotě 257.230 Kč včetně DPH dle předloženého návrhu. 

5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Žádost Kruhu přátel vážné hudby Šluknov o snížení nájmu za krátkodobý pronájem 
velkého sálu Šluknovského zámku na koncertní sezónu 2020 – 2021 

O navrženém usnesení nebylo hlasováno. 

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze  
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                                                    
starostka města                   


