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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 53. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 23. září 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 dílo na dodatečné stavební práce na ZŠ Žižkova 
4. Odbor kultury 

4.1 Zápis do kroniky města za rok 2019 – návrh    
5. Odbor sociálních věcí 

5.1 Změna ve standardech Pečovatelské služby města Šluknov 
6. Odbor vedení města 

6.1 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1006/2020 

7. Odbor ekonomický 
7.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 v roce 2020 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/53R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 53. schůze rady města dne 
23.09.2020 dle předloženého návrhu po jeho doplnění. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Žádost o opravu plotu 

Usnesení č. 2/53R/2020: Rada města Šluknov neschvaluje opravu plotu mezi dětským hřištěm 
v ul. Lužická a Integrovaným centrem pro osoby se zdravotním postižením. 

2.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku (pacht) 

Usnesení č. 3/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
(propachtovat) ze svého majetku níže uvedené pozemky na dobu určitou od 01.01.2021 do 
31.12.2027.  

P. p. č.: část 14/5, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 16.108 m2  

P. p. č.: část 109/18, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.797 m2  

P. p. č.: část 111/3, katastr: Rožany 
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druh pozemku: vodní plocha, zamokřená plocha, výměra: 562 m2  

P. p. č.: část 111/11, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.351 m2  

P. p. č.: 198/5, katastr: Rožany 
druh pozemku: orná půda, výměra: 560 m2  

P. p. č.: část 233/11, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 82 m2 

P. p. č.: část 233/13, katastr: Rožany 

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.878 m2 

P. p. č.: část 327/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.591 m2 

P. p. č.: část 329, katastr: Rožany 

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.296 m2 

P. p. č.: část 420, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 531 m2 

P. p. č.: část 501/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 144 m2 

P. p. č.: část 506/2, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 293 m2 

P. p. č.: část 717/13, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 8.247 m2 

P. p. č.: část 835/6, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.833 m2 

P. p. č.: část 850/2, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.790 m2 

P. p. č.: část 987, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 342 m2 

P. p. č.: část 1039/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 1.479 m2 přináležející k p. p. č. 570/1 
a 570/2 

P. p. č. část 277/2, katastr: Královka 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 5.382 m2  

P. p. č. část 324/1, katastr: Královka 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.032 m2  

P. p. č. část 1249/5, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.752 m2  

P. p. č. část 829/2, katastr: Kunratice u Šluknova, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 210 m2  

Účel: zemědělská činnost, cena: 0,10Kč/m2/rok 

2.1.3  Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 4/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č. 1962/7, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.015 m2 
účel: stavba RD, cena: znalecký posudek + DPH + náklady 
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3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva o dílo na dodatečné stavební práce na ZŠ Žižkova 

Usnesení č. 5/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „ZŠ Žižkova – bezbariérovost – dodatečné stavební práce“ mezi 
městem Šluknov a firmou Děčínský stavební podnik, s. r. o., sídlem Folknářská 1246/21, 405 
01 Děčín 2, IČ 47781483 za nabídkovou cenu 193.703,91 Kč bez DPH.  

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Zápis do kroniky města za rok 2019 – návrh 

Usnesení č. 6/53R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje zápis do kroniky města 
Šluknov za rok 2019 dle předloženého návrhu.    

5. Odbor sociálních věcí (OSV) 

5.1 Změna ve standardech Pečovatelské služby města Šluknov 

Usnesení č. 7/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 1 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 8/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 2 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 9/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 3 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 10/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 4 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 11/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 5 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 6 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 13/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 7 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 14/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 8 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 15/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 9 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 16/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 10 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 17/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 11 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 18/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 12 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 19/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 13 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 20/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 14 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 21/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 15 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.10.2020 dle předloženého návrhu. 

 



 

 

4 

 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1006/2020 

Usnesení č. 22/53R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, 
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. DCA-V-
1006/2020 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 
Praha 7, IČ 72496991 na jedno pracovní místo (uklízeč veřejných prostranství) na dobu od 
01.04.2020 do 31.01.2021 s výší mzdového příspěvku 15.000 Kč měsíčně, dle předloženého 
návrhu. 

7. Odbor ekonomický 

7.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 v roce 2020 

Usnesení č. 23/53R/2020: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 7 v roce 2020 dle předloženého návrhu.  

8. Informace starostky 

 

9. Diskuze 

  

 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                   
starostka města            


