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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 56. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 21. října 2020 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Smlouva o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu „Optimalizace nakládání 
s odpady ve sběrném dvoře ve Šluknově“   

4. Odbor kultury 
4.1 Žádost MAS Český sever, z. s., o udělení souhlasu s použitím znaku města pro 

publikaci – regionální učebnici o historii Šluknovského výběžku pro základní školy 
4.2 Prodej Šluknovských novin – návrh na bezplatnou distribuci 

5. Odbor vnitřní správy 
5.1 Darovací smlouva – MŠ Šluknov 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/56R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 56. schůze rady města dne 
21.10.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 2/56R/2020: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 35/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 165 m2  
P. p. č.: 41/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavená plocha a nádvoří, společný dvůr, výměra: 109 m2  
účel: úprava pozemku a stavba přístřešku, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu „Optimalizace nakládání 
s odpady ve sběrném dvoře ve Šluknově“ 

Usnesení č. 3/56R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční 
dotace na realizaci projektu „Optimalizace nakládání s odpady ve sběrném dvoře ve 
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Šluknově“, mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 
02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle  předloženého návrhu.  

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Žádost MAS Český sever, z. s., o udělení souhlasu s použitím znaku města pro 
publikaci – regionální učebnici o historii Šluknovského výběžku pro základní školy   

Usnesení č. 4/56R/2020: Rada města Šluknov na základě žádosti uděluje podle § 34a odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů  souhlas k jednorázovému 
a bezplatnému použití znaku města Šluknov Místní akční skupině Český sever, z. s., se sídlem 
Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 26983303 pro účely regionální učebnice o historii 
Šluknovského výběžku pro základní školy, a to jak tištěné verze, tak i na speciální webové 
stránce této učebnice. 

4.2 Prodej Šluknovských novin – návrh na bezplatnou distribuci 

O navrženém usnesení nebylo hlasováno. 

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Darovací smlouva – MŠ Šluknov 

Usnesení č. 5/56R/2020: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi společností 
PLASTON CR, s. r. o., zastoupenou jednatelem XXX, Královská 1972, 407 77 Šluknov, 
IČ 48292079, zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. 
zn. C 5114 a Mateřskou školou Šluknov, příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 
Šluknov, IČ 73983836, na poskytnutí dvou čističek vzduchu značky Boneco P340, a to v 
celkové hodnotě 10.000 Kč (slovy: desettisíckorunčeských) dle návrhu. 

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                   
starostka města  


