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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 52. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 9. září 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Licenční smlouva – CBS Nakladatelství, s. r. o. – 2 ks leteckých snímků pro propagaci 
města 

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

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2021 
3.2 Dodatek ke smlouvě o připojení objektu sladovny k síti VN 
3.3 Turistický infomační a orientační systém města Šluknov 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města pro rok 2021    
4.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2020 
4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 

příspěvková organizace – odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele 
4.4 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 roce 2020 

5. Odbor správy majetku 
5.1 Přidělení bytů 
5.2 Nebytové prostory v majetku města – záměry pronájmu nebytových prostor 
5.3 Pozemky 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Navýšení osobního příplatku ředitelce ZŠ 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/52R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 52. schůze rady města dne 
09.09.2020 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Licenční smlouva – CBS Nakladatelství, s. r. o. – 2 ks leteckých snímků pro propagaci 
města 

Usnesení č. 2/52R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Licenční smlouvu dle 
zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, mezi společností CBS 
Nakladatelství, s. r., o., IČ 24804584, se sídlem Vodní 1972, 760 01 Zlín (poskytovatel, autor) 
a městem Šluknov (nabyvatel), na základě které poskytovatel uděluje městu Šluknov souhlas 
s užitím díla – 2 ks leteckých fotografií města Šluknov za účelem propagace – za částku 1.350 Kč 
bez DPH, dle předloženého návrhu. 
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2.2 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. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2021 

Usnesení č. 3/52R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Neinvestiční dotační 
program na opravy fasád a střech v roce 2021 dle předloženého návrhu.  

3.2 Dodatek ke smlouvě o připojení objektu sladovny k síti VN 

Usnesení č. 4/52R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 35 kV (VN), uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121535620 mezi městem Šluknov 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, dle 
předloženého návrhu.  

3.3 Turistický infomační a orientační systém města Šluknov 

Usnesení č. 5/52R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Turistický informační a orientační systém města Šluknov“, 
Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 07.09.2020. 

Usnesení č. 6/52R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Turistický informační a orientační systém města Šluknov“, 
Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 12.08.2020. 

Usnesení č. 7/52R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Turistický informační a orientační systém města Šluknov“ firmě Petr Novák 
SAUNEO, sídlem Západní 2815, 407 47 Varnsdorf, IČ 66632111 za nabídkovou cenu 1.729.485 Kč 
bez DPH.   

Usnesení č. 8/52R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Turistický informační a orientační systém města Šluknov – marketingové 
aktivity“ firmě Petr Novák SAUNEO, sídlem Západní 2815, 407 47 Varnsdorf, IČ 66632111 za 
nabídkovou cenu 129.520 Kč bez DPH.   

Usnesení č. 9/52R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 26/2020 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Turistický informační a orientační systém města 
Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou Petr Novák SAUNEO, sídlem Západní 2815, 407 47 
Varnsdorf, IČ 66632111, za nabídkovou cenu 1.729.485 Kč bez DPH.   

Usnesení č. 10/52R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
27/2020 veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Turistický informační a orientační systém 
města Šluknov – marketingové aktivity“ mezi městem Šluknov a firmou Petr Novák SAUNEO, 
sídlem Západní 2815, 407 47 Varnsdorf, IČ 66632111, za nabídkovou cenu 129.520 Kč bez DPH.   

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města pro rok 2021 

Usnesení č. 11/52R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Program pro poskytování 
účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2021 včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 
dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 12/52R/2020: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2021 dle předloženého návrhu.  
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4.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2020 

Usnesení č. 13/52R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2020.  

4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele 

Usnesení č. 14/52R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje převod finančních 
prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního, dle předloženého 
návrhu. 

Usnesení č. 15/52R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvkové organizace stanovuje odvod finančních prostředků 
do rozpočtu zřizovatele, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 16/52R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje změnu závazných ukazatelů na 
rok 2020 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 
pro rok 2020, dle předloženého návrhu.  

4.4 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 roce 2020 

Usnesení č. 17/52R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 
v roce 2020 dle předloženého návrhu.  

5. Odbor správy majetku (OE) 

5.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 18/52R/2020: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.10.2020 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 126, č. b. XX, ul. 
Nerudova Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 126, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. 

5.2 Nebytové prostory v majetku města – záměry pronájmu nebytových prostor 

Usnesení č. 19/52R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout nebytový 
prostor o výměře 173,52 m2 v 1. nadzemním podlaží v domě č. p. 651 v ul. Pivovarská ve 
Šluknově.  

Usnesení č. 20/52R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout nebytový 
prostor o výměře 1,0 m2 v budově a na komínu na budově č. p. 1081, v ul. Zahradní ve Šluknově. 

5.3 Pozemky 

5.3.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 21/52R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 10.09.2020, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady.  

P. p. č.: 854/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 385 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

5.3.2 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 22/52R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části p. p. č. 368/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace (cca 1 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, účelem zřízení, umístění, provozování, 
opravě a údržbě podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě č. SAP 11010-
097444, stavba pod názvem „0477/20 STARNET N. MÍRU ŠLUKNOV OK“, za cenu 20 Kč za běžný 
metr, nejméně 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch CETIN a. s., IČ 04084063, Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. 
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5.3.3 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 23/52R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4019281/VB 
001, na části p. p. č. 867 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 17 bm) v k. ú. Kunratice 
u Šluknova, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního 
kabelového vedení NN pro stavbu „č. IV-12-4019281/VB001, DC_Kunratice, čp. 84, nové 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. 

5.3.4 Zřízení věcného břemen 

Usnesení č. 24/52R/2020: Rada města Šluknov ruší své usnesení č. 17/31R/2019 ze dne 
27.11.2019, které znělo: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
4006112/VB/03 na části p. p. č. 842 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 849/1 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 850 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
na části p. p. č. 854 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 885/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace na části p. p. č. 965 - ostatní plocha, ostatní komunikace na části p. p. č. 
1083 - ostatní plocha, ostatní komunikace na části p. p. č. 2721/9 - trvalý travní porost a na části 
p. p. č. 2721/12 - trvalý travní porost (celkem cca 366 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za 
účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního vedení VN pro stavbu „DC-
Šluknov TS DC 1135, úprava vedení VN, smlouva č. IE12-4006112/VB/03“, 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. 

Usnesení č. 25/52R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
4006112/VB/03 na části p. p. č. 842 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 849/1 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 850 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
na části p. p. č. 854 - ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 885/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace na části p. p. č. 965 - ostatní plocha, ostatní komunikace na části p. p. č. 
1083 - ostatní plocha, ostatní komunikace na části p. p. č. 2721/9 - trvalý travní porost (nová 
trasa) a na části p. p. č. 2721/12 - trvalý travní porost na části p. p. č. 80 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, na části p. p. č. 96/1 – zahrada (celkem cca 368 bm)v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, 
za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního vedení VN pro stavbu „DC-
Šluknov TS DC 1135, úprava vedení VN, smlouva č. IE12-4006112/VB/03“, 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. Jedná so o doplnění usnesení Rady města Šluknov ze dne 27.11.2019, 
č. usnesení 17/31R/2019. 

5.3.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 26/52R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 1887, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.177 m2 
P. p. č.: 1888, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 953 m2 
P. p. č.: 1889, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.196 m2 
P. p. č.: 1891, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.852 m2 

účel: sekání trávy, cena: 0,10Kč/m2/rok 

 

 

 







5

6. Odbor vnitřní správy 

6.1 Navýšení osobního příplatku ředitelce ZŠ 

Usnesení č. 27/52R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského ve 
Šluknově rozhoduje o navýšení osobního příplatku ředitelce Základní školy J. Vohradského ve 
Šluknově, paní Mgr. Renatě Sochorové s účinností od 01.10.2020, dle návrhu. Výsledek 
hlasování: pro – 5, proti – 0, zdrželi se – 0. Usnesení bylo schváleno. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                  
starostka města            


