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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 51. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 26. srpna 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky    
3. Odbor sociálních věcí 

3.1 Vyjádření k žádosti ke snížení kapacit Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. 
4. Odbor vnitřní správy 

4.1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2020/2021 
5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/51R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 51. schůze rady města dne 
21.08.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/51R/2020: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 51. schůze rady města 
z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena rady města pana 
Jiřího Beneše.   

2. Odbor správy majetku (OE) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 3/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 577, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 369-45/2020 vedený jako díl „a“ o výměře 98 
m2 
účel: scelení pozemku, minimální cena: dle znaleckého posudku (14.990 Kč) + náklady  

2.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 4/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. 577, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 369-45/2020 vedený jako díl „b“ o výměře 10 
m2 
účel: scelení pozemku, minimální cena: 100 Kč/m2 + náklady  
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2.1.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 5/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 2950/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 474-113/2019 vedený jako díl 
„c“ o výměře 170 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, minimální cena: dle znaleckého posudku (27.000 Kč) + náklady 

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 6/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 2769/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 667-9/2020 vedený jako díl „a“ 
o výměře 120 m2 
účel: koupě pozemku pro zahradu, minimální cena: dle znaleckého posudku (17.600 Kč) + náklady 

2.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku  

Usnesení č. 7/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 2958/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 423-41/2010 vedený jako díl 
„c“ o výměře 16 m2 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku (2.350 Kč) +náklady 

2.1.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 8/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
části níže uvedených pozemků.  

P. p. č. část 2739, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako p. p. 
č. 2739/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 112 m2 
účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku (17.470 Kč) + náklady  

P. p. č. část 3122/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako p. p. 
č. 3122/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 17 m2 
účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku (2.650 Kč) + náklady  

2.1.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 9/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 398/8, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 189-100/2020 o výměře 1.532 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku (242.000 Kč) + DPH + náklady 

2.1.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 10/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku pro stavbu RD.  

P. p. č. část 943, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 684-101/2020 vedený jako p. p. č. 943 - trvalý 
travní porost o výměře 1.435 m2 
účel: stavba RD, minimální cena: znalecký posudek (235.340 Kč) + DPH + náklady 

2.1.9 Zveřejnění záměru směny pozemku 

Usnesení č. 11/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  
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P. p. č. část 577, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 369-45/2020 vedený jako p. p. č. 577/5 – trvalý 
travní porost o výměře 99 m2 
účel: pro potřeby Starého mlýnu, cena: 100 Kč/m2 + náklady 

2.1.10 Zveřejnění záměru směny pozemku 

Usnesení č. 12/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 2739, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedené jako díly 
„d+e“ o výměře 128 m2 
účel: zahrada, cena: dle znaleckého posudku (19.970Kč) + náklady  

2.1.11 Zveřejnění záměru směny pozemku 

Usnesení č. 13/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 2739, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako díl 
„b“ o výměře 16 m2 
účel: zahrada, cena: dle znaleckého posudku (2.500Kč) + náklady  

2.1.12 Zřízení věcného břemene   
Usnesení č. 14/51R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o umístění veřejné komunikační sítě na části p. p. č. 160/1 – zastavěná plocha a nádvoří, čp. 645 
a na části p. p. č. 154/1 – zastavěná plocha a nádvoří, čp. 648 vše v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, 
za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě a údržbě komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě, za cenu 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch CETIN, a. s., IČ 04084063, 
Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. 

3. Odbor sociálních věcí (OSV) 

3.1 Vyjádření k žádosti ke snížení kapacit Domovy pro seniory Šluknov – Krásná Lípa, p. o. 

Usnesení č. 15/51R/2020: Rada města Šluknov souhlasí se snížením kapacity ve službě Domov 
pro seniory Šluknov, identifikátor 4403315, která je poskytována seniorům od 65 let věku, v sídle 
Domova pro seniory Šluknov, Křečanská 630, 407 77 Šluknov, dle předložené žádosti. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2020/2021   

Usnesení č. 16/51R/2020: Rada města jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace povoluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění pro školní rok 
2020/2021 výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v šesti 
třídách mateřské školy, a to na počet 25, 25, 25, 28 a 28 dětí, tj. o jedno dítě ve třech třídách, 
o čtyři děti ve dvou třídách z celkem osmi tříd mateřské školy dle návrhu. 

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 

 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                                                             
starostka města  


