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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 61. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 16. prosince 2020 v zasedací místnosti   

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Nájem nebytových prostor – Lužická nemocnice Rumburk 
2.2 Pozemky 
2.3 Odvolání proti rozhodnutí rady města 

3. Odbor ekonomický 
3.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12 roce 2020 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2021 

5. Odbor vnitřní správy 
5.1 Rámcová příkazní smlouva na slušné pohřbení 
5.2 Odměna pro ředitelku ZŠ 

6. Odbor vedení města 
6.1 Odvolání a jmenování člena Povodňové komise 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/61R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 61. schůze rady města dne 
16.12.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor právy majetku (OM) 

2.1 Nájem nebytových prostor – Lužická nemocnice Rumburk 

2.1.1 Ukončení nájemní smlouvy č. 1/NNP-99 

Usnesení č. 2/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy 
o nájmu nebytových prostor č. 1/NNP-99 ze dne 20.01.1999 mezi městem Šluknov a Lužickou 
nemocnicí a poliklinikou, a. s., Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk, IČ 61538990, dle návrhu. 

2.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu nebytových prostor 
Usnesení č. 3/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory 
sloužící podnikání (nebytové prostory) o výměře 35,68 m2 v 1. NP budovy č. p. 638 na p. p. 
č. 1433 v k. ú. Šluknov v obci Šluknov. 

2.1.3 Smlouva o pronájmu nebytových prostor – krátkodobá 

Usnesení č. 4/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících 
podnikání na dobu určitou od 01.01.2021 do 29.01.2021 mezi městem Šluknov a Krajskou 
majetkovou, p. o. – středisko Lužická nemocnice Rumburk, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 
03 Ústí nad Labem, IČ 00829048, dle návrhu.  
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2.2 Pozemky 

2.2.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 5/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 228/1, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 191-131/2020 o výměře 382 m2 
účel: zahrada, min. cena: znalecký posudek (58.000 Kč) + náklady 

2.2.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 6/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku pro stavbu RD. 

P. p. č. část 578/2, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 190-116/2000 o výměře 1.659 m2 
účel: stavba RD, min. cena: znalecký posudek (275.000 Kč) + DPH + náklady 

2.2.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 7/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 578/2, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 190-116/2000 vedený jako díl „a“ o výměře 74 m2 
účel: zahrada, min. cena: znalecký posudek (12.000 Kč) + náklady 

2.2.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 8/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č. část 1013/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 373-117/2020 vedený jako 
p. p. č. 1013/4 o výměře 159 m2 
P. p. č. 1019/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 309 m2 
P. p. č. 1019/3, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 232 m2  
účel: koupě pozemků pro kolaudaci objektu (septik) a zahrada, cena: znalecký posudek 
(117.000 Kč) + DPH + náklady 

2.2.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 9/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 766, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP č. 686-130/2020 vedený jako p. p. 
č. 766/5 o výměře 1.417 m2 
účel: stavba RD, min. cena: znalecký posudek (232.000 Kč) + DPH + náklady 

2.2.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 10/61R/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: znalecký posudek (70.000 Kč) + náklady 
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2.2.7 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku  

Usnesení č. 11/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1099, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 645 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.3 Odvolání proti rozhodnutí rady města 

Usnesení č. 12/61R/2020: Rada města Šluknov zamítá odvolání  XXX proti usnesení rady 
města č. 13/60R/2020 ze dne 02.12.2020 a potvrzuje dříve přijaté usnesení č. 13/60R/2020 ze 
dne 02.12.2020. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12 roce 2020 

Usnesení č. 13/61R/2020: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 12 v roce 2020 dle předloženého návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

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

Usnesení č. 14/61R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhoduje o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád 
a střech v roce 2021 žadateli Janě Gavlíkové, trvalým pobytem Karlova 323, 407 77 Šluknov, 
na opravu fasády objektu Karlova 323, Šluknov, a to ve výši 40.000 Kč. 

Usnesení č. 15/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi 
městem Šluknov a Janou Gavlíkovou, trvalým pobytem Karlova 323, 407 77 Šluknov, 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na 
opravy fasád a střech v roce 2021, a to ve výši 40.000 Kč na opravu fasády objektu Karlova 
323, Šluknov. 

Usnesení č. 16/61R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhoduje o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád 
a střech v roce 2021 žadatelce Petře Zbončákové, trvalým pobytem Křečanská 869, 407 77 
Šluknov, na opravu fasády objektu Křečanská 869, Šluknov, a to ve výši 35.000 Kč. 

Usnesení č. 17/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi 
městem Šluknov a Petrou Zbončákovou, trvalým pobytem Křečanská 869, Šluknov 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na 
opravy fasád a střech v roce 2021, a to ve výši 35.000 Kč na dokončení opravy fasády objektu 
Křečanská 869, Šluknov, Šluknov. 

Usnesení č. 18/61R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhoduje o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád 
a střech v roce 2021 žadateli Petru Hlavsovi, trvalým pobytem Císařský 58, 407 77 Šluknov, 
na opravu fasády objektu Císařský 58, Šluknov, a to ve výši 17.000 Kč.  

Usnesení č. 19/61R/2019: Rada města Šluknov schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi 
městem Šluknov a Petrem Hlavsou, trvalým pobytem Císařský 58, Šluknov o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád 
a střech v roce 2021, a to ve výši 17.000 Kč na opravu fasády objektu Císařský 58, Šluknov. 

Usnesení č. 20/61R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhoduje o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád 
a střech v roce 2021 žadatelce Ivaně Bendlové, trvalým pobytem Smetanova 117, Šluknov, 
na opravu fasády objektu Smetanova 117, Šluknov, a to ve výši 30.000 Kč. 
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Usnesení č. 21/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi 
městem Šluknov a Ivanou Bendlovou, trvalým pobytem Smetanova 119, Šluknov 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na 
opravy fasád a střech v roce 2021, a to ve výši 30.000 Kč na opravu fasády objektu nám. 
Smetanova 117, Šluknov.  

Usnesení č. 22/61R/2020: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhoduje o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád 
a střech v roce 2020 žadatelům Martině Kudroňové a Ing. arch. Romanu Kudroňovi, trvalým 
pobytem Dr. Edvarda Beneše 68, 407 77 Šluknov, na opravu střechy objektu Dr. Edvarda 
Beneše 68, Šluknov, a to ve výši 45.000 Kč. 

Usnesení č. 23/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi 
městem Šluknov a Martinou Kudroňovou a Ing. arch. Romanem Kudroněm, trvalým pobytem 
Dr. Edvarda Beneše 68, 407 77 Šluknov o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci 
Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2021, a to ve výši 
45.000 Kč na opravu střechy objektu Dr. Edvarda Beneše 68, Šluknov.  

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Rámcová příkazní smlouva na slušné pohřbení 

Usnesení č. 24/61R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Rámcovou příkazní smlouvu 
uzavřenou podle dle § 2430 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění mezi 
městem Šluknov a Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., Pohřební služba Kamélie, 
Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098, zastoupená p. Romanem Roubíčkem, 
jednatelem, dle předloženého návrhu. 

5.2 Odměna pro ředitelku ZŠ 

Usnesení č. 25/61R/2020: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní 
školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, p. Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu.  

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Odvolání a jmenování člena Povodňové komise 

Usnesení č. 26/61R/2020: Rada města Šluknov odvolává podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích pana Zdeňka Černého z funkce člena Povodňové komise ke dni 
16.12.2020. 

Usnesení č. 27/61R/2020: Rada města Šluknov jmenuje podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích paní Petru Uchytilovou do funkce členky Povodňové komise od 
17.12.2020. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.                                                                          
starostka města  


