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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 57. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 4. listopadu 2020 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor sociálních věcí 

2.1 Pečovatelská služba – žádost o dotaci – Dotační program „Podpora sociálních služeb 
v Ústeckém kraji 2021“ 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 4/2020 „Oprava místních komunikací ve 

městě Šluknov v roce 2020“ 
3.2 Smlouva o dílo na dodatečné stavební práce na školní jídelně 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Pozemky 
4.2 Prominutí nájemného za nebytové prostory pro podnikatele, spolky a neziskové 

organizace v době nouzového stavu   
4.3 Žádost o souhlas s umístěním sídla firmy 
4.4 Záměry pronájmu nebytových prostor 

5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/57R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 57. schůze rady města dne 
03.11.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor sociálních věcí (OSV) 

2.1 Pečovatelská služba – žádost o dotaci – Dotační program „Podpora sociálních služeb 
v Ústeckém kraji 2021“ 

Usnesení č. 2/57R/2020: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti v rámci dotačního 
program „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2021“, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 4/2020 „Oprava místních komunikací ve 
městě Šluknov v roce 2020“ 

Usnesení č. 3/57R/2020: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
4/2020 mezi městem Šluknov a firmou Silnice Žáček, s. r. o., sídlem Antonína Sovy 965, 470 
01 Česká Lípa, IČ 44569432, na realizaci akce „Oprava místních komunikací ve městě Šluknov 
v roce 2020“, dle předloženého návrhu.  
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3.2 Smlouva o dílo na dodatečné stavební práce na školní jídelně  

Usnesení č. 4/57R/2020: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Stavební úpravy školní jídelny – dodatečné stavební práce“ mezi 
městem Šluknov a firmou PSD, s. r. o., Březová 187, 405 02 Děčín III, IČ 64650910 za 
nabídkovou cenu 66.996,06 Kč bez DPH. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky  

4.1.1 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku - odvolání proti rozhodnutí RM   

Usnesení č. 5/57R/2020: Rada města Šluknov zamítá odvolání XXX, proti usnesení rady města 
č. 26/54R/2020 ze dne 07.10.2020 a potvrzuje dříve přijaté usnesení č. 26/54R/2020 ze dne 
07.10.2020. 

4.2 Prominutí nájemného za nebytové prostory pro podnikatele, spolky a neziskové 
organizace v době nouzového stavu   

Usnesení č. 6/57R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o prominutí nájemného za měsíce 
říjen a listopad 2020 v nebytových prostorech města Šluknov pro podnikatele, spolky 
a neziskové organizace, kterým bylo z důvodu opatření zavedených Vládou ČR v souvislosti 
s nákazou COVID-19 dočasně znemožněno provozovat svoji činnost.  

Usnesení č. 7/57R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o snížení měsíčních záloh na služby 
z 3.500 Kč na 500 Kč za měsíce říjen a listopad 2020 pro firmu SUPRA CREDIT, s. r. o., 
Vrchlického 806/2, 408 01 Rumburk, z důvodu opatření zavedených Vládou ČR v souvislosti 
s nákazou COVID-19 a dočasném znemožnění provozovat činnost v pronajatém prostoru.  

4.3 Žádost o souhlas s umístěním sídla firmy 

Usnesení č. 8/57R/2020: Rada města neuděluje souhlas s umístěním sídla podnikání OSVČ 
na adrese XXX, Šluknov pro XXX Šluknov. 

4.4 Záměry pronájmu nebytových prostor 

4.4.1 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – kancelář na městském stadionu 

Usnesení č. 9/57R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové 
prostory o výměře 27 m2 v 1. NP budovy č. p. 1051 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov v obci 
Šluknov. 

4.4.2 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – posilovna na městském 
stadionu 

Usnesení č. 10/57R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytový prostor o výměře 50 m2 v suterénu budovy č. p. 1051 ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 
v k. ú. a obci Šluknov.  

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                                                                
starostka města  


