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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 54. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 7. října 2020 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele a příspěvkové 
organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2020 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Schválení Aktualizace pasportu místních komunikací IV. třídy  
3.2 Připojení odběrného elektrického zařízení 

4. Odbor kultury 
4.1 Smlouva o výpůjčce č. 2020/14 s Oblastním muzeem v Děčíně – prapor Německého 

střeleckého spolku    
4.2 Zámecké slavnosti 2021 

5. Odbor správy majetku 
5.1 Pronájem prostor sloužících k podnikání 
5.2 Plán inventur na rok 2020 
5.3 Prodej svítidel veřejného osvětlení – kupní smlouva 
5.4 Pozemky 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/54R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 54. schůze rady města dne 
08.10.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele a příspěvkové 
organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2020 

Usnesení č. 2/54R/2020: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, stanovuje její závazné ukazatele na rok 2020 v předloženém znění.   

Usnesení č. 3/54R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace stanovuje odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele, dle předloženého 
návrhu.  

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2020 

Usnesení č. 4/54R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
v roce 2020 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Schválení Aktualizace pasportu místních komunikací IV. třídy 
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Usnesení č. 5/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Aktualizaci pasportu místních komunikací 
IV. třídy, dle předloženého návrhu.   

3.2 Připojení odběrného elektrického zařízení 

Usnesení č. 6/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV (NN), uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121478338 mezi městem Šluknov 
a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, dle návrhu. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Smlouva o výpůjčce č. 2020/14 s Oblastním muzeem v Děčíně – prapor Německého 
střeleckého spolku    

Usnesení č. 7/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce praporu Německého 
střeleckého spolku ve Šluknově, inv. č. R 15344 mezi městem Šluknov (vypůjčitel) a Oblastním 
muzeem v Děčíně, Čs. Mládeže 1/31, 405 02 Děčín (půjčitel), IČ 00360210 na dobu od 21.11.2020 
do 20.11.2022 (bezúplatně), dle návrhu.  

4.2 Zámecké slavnosti 2021 

Usnesení č. 8/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje rezervaci koncertů na akci Zámecké 
slavnosti 2021, a to na pátek 25.06.2021 kapelu Nebe a Elán Revival a v sobotu 26.06.2021 kapely 
Čechomor a Queen Revival. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Pronájem prostor sloužících k podnikání 

Usnesení č. 9/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor č. 2/NNP-2011 ze dne 23.03.2011 mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.10.2020. 

Usnesení č. 10/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího 
k podnikání na dobu určitou od 1.11.2020 do 31.12.2024 mezi městem Šluknov a firmou STARNET, 
s. r. o., se sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, IČ 26041561 na pronájem prostor 
sloužících k podnikání v objektu č. p. 1081 za účelem umístění technologie a  provozování 
retranslační stanice pro přenos dat v síti internet, dle návrhu.  

Usnesení č. 11/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor mezi městem Šluknov a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem v Praze 4, 
Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 45244782, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31.12.2021, 
dle návrhu. 

5.2 Plán inventur na rok 2020 

Usnesení č. 12/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Plán inventur na rok 2020, dle 
předloženého návrhu.  

5.3 Prodej svítidel veřejného osvětlení – kupní smlouva 

Usnesení č. 13/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Šluknov 
a městem Velký Šenov, Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov, IČ 00261734, zastoupené 
starostkou, na prodej lamp veřejného osvětlení, dle předloženého návrhu. 

5.4 Pozemky 

5.4.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 14/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na 
dobu neurčitou od 08.10.2020,  XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy.  

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 
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P. p. č.: 1891, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.852 m2 

5.4.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 15/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2887/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 100 m2) 
účel: zřízení zahrady + studna, min. cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.4.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 16/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 854/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 43 m2 

P. p. č.: 854/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 385 m2 
účel: zřízení zahrady, min. cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.4.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 17/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2888/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 100 m2) 
účel: zřízení zahrady, min. cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.4.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 18/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

St. p. č.: 61, katastr: Království 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 445 m2 
P. p. č.: 187, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.101 m2 
P. p. č.: 186, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 917 m2 
P. p. č.: 188, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 270 m2 
účel: stavba RD, min. cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 
P. p. č.: 2766, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní ploch, ostatní komunikace, výměra: 72 m2 

5.4.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 19/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 520/13, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 1.300 m2) 
účel: stavba RD, min. cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

5.4.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 20/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 313/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavená plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 723 m2 
účel: stavba RD, min. cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady. 
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5.4.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 21/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 707, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 639 m2 
účel: zahrada, min. cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.4.9 Zveřejnění záměru prodeje pozemků  

Usnesení č. 22/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1530/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP (cca 700 m2)  
účel: zahrada, min. cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.4.10 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 23/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2734/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 100 m2)  
účel: zahrada, min. cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.4.11 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 24/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2888/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 250 m2)  
účel: zahrada, min. cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.4.12 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 25/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2888/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 100 m2)  
účel: zahrada, min. cena: dle znaleckého posudku + náklady 

5.4.13 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 26/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2563, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 868 m2

  

5.4.14 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 27/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

St. p. č.: 448, katastr: Království 
druh pozemku: zastavená plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 154 m2

  
P. p. č.: 2460, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 217 m2

  
P. p. č.: 2461, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 70 m2

  
účel: stavba RD 

5.4.15 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

O navrženém usnesení nebylo hlasováno.  
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5.4.16 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 28/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 324/1, katastr: Královka 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 300 m2)  
účel: přístup k p. p. č. 310/4 k. ú. Královka 

Usnesení č. 29/54R/2020: Rada města Šluknov neschvaluje zřízení věcného břemene, právo 
stavby a nájem pro účel přístupu k p. p. č. 310/4 v k. ú. Královka, u níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: 324/1, katastr: Královka 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 300 m2) 

5.4.17 Nezveřejnění záměru směny pozemku a stavby 

Usnesení č. 30/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedenou stavbu.  

Zemědělská stavba – čp/če na st. p. č.: 323, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 48 m2 

Usnesení č. 31/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedenou stavbu.  

Zemědělská stavba – čp/če na st. p. č.: 323, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 48 m2

  
účel: sjednocení stavby a pozemku 

5.4.18 Žádost občana 

Usnesení nebylo přijato.  

5.4.19 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 32/54R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 1037/3, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.065 m2

  
P. p. č.: 1037/5, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 526 m2

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

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                  
starostka města            


