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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 sneseních 
z 63. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 13. ledna 2021 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Smlouva o celoroční údržbě místních komunikací ve Šluknově – dodatek č. 4 
2.2 Projednání podání žádostí o dotaci v roce 2021 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Nájem prostor sloužících podnikání – oční a odběrová ordinace v č. p. 638 

v ul. T. G. Masaryka 
3.2 Pozemky 

4. Odbor vedení města 
4.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2021 
4.2 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2020 o podávání informací podle zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění 
4.3 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Výměna nádrže na vodu na 

požárním vozidle CAS 32 T148, včetně jejího dodání“ 
5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/63R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 63. schůze rady města 
dne 13.01.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Smlouva o celoroční údržbě místních komunikací ve Šluknově – dodatek č. 4 

Usnesení č. 2/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě 
o poskytnutí služby č. ORŽP 36/2016 na celoroční údržbu místních komunikací ve 
Šluknově mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

2.2 Projednání podání žádostí o dotaci v roce 2021 

 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Nájem prostor sloužících podnikání – oční a odběrová ordinace v č. p. 638 
v ul. T. G. Masaryka 

Usnesení č. 3/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor 
sloužících k podnikání na dobu neurčitou od 30.01.2021 mezi městem Šluknov a Krajskou 
majetkovou, p. o., středisko Lužická nemocnice Rumburk, se sídlem Tolstého 1232/37, 
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400 03 Ústí nad Labem, IČ 00829048, na pronájem prostor o výměře 35,68 m2 v 1. NP 
budovy č. p. 638 v ul. T. G. Masaryka ve Šluknově, dle návrhu. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 4/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
č. 9/NP-2018 uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.01.2021, podle  čl. IV, odst. 
1, odst. 1, bod 1 nájemní smlouvy. 

3.2.2 Ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany nájemce 

Usnesení č. 5/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájemní smlouvy 
č. 73N18/11 a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 73N18/11 na p. p. č. 1528/2 v k. ú. Šluknov 
uzavřenou mezi městem Šluknov a Stavebním bytovým družstvem Průkopník, 
Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf, IČ 00041530, ke dni 31.03.2021, podle  čl. IV, bod 3 
nájemní smlouvy.  

3.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2731, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 813 m2 
účel: pastva pro koně, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

3.2.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2209, katastr: Císařský 
druh pozemku: vodní plocha, nádrž umělá, výměra: 2898 m2 
účel: hospodaření na vodních plochách, cena: 3.000 Kč/rok 

3.2.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 8/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1094/4, katastr: Rožany 
druh pozemku: vodní plocha, tok přirozený - bývalý náhon, výměra: 140 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50Kč/m2/rok 

3.2.6 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 9/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 2545, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.107 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

P. p. č.: 2532/4, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.272 m2 

P. p. č.: 2534, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 252 m2 
účel: ustájení koně, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.2.7 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 10/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 14.01.2021, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání 
zahrady.  
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P. p. č.: 1099, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 645 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50Kč/m2/rok 

3.2.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 11/63R/2021: 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, cena: dle znaleckého posudku (155.000 Kč) + náklady 

4. Odbor vedení města (OVM) 

4.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2021 

Usnesení č. 12/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad 
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2021 
s účinností od 14.01.2021, dle návrhu. 

4.2 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2020 o podávání informací podle zák. 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

Usnesení č. 13/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Výroční zprávu města Šluknov 
za rok 2020 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu.  

Usnesení č. 14/63R/2021: Rada města Šluknov ukládá tajemnici Městského úřadu Šluknov 
Ing. Evě Baborákové zveřejnit Výroční zprávu města Šluknov za rok 2020  
o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění podle § 18 odst. 1 tohoto zákona. Termín: do 28.02.2021. 

4.3 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Výměna nádrže na vodu na 
požárním vozidle CAS 32 T148, včetně jejího dodání“ 

Usnesení č. 15/63R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Výměna nádrže na vodu na požárním vozidle CAS 32 T148, 
včetně jejího dodání“ firmě Schäfer a Sýkora Truck Parts, s. r. o., IČ 096 17 604, Cihlářská 
1000/2, 408 01 Rumburk za nabídkovou cenu 340.000 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 16/63R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. JSDHO 01/2021 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna nádrže na vodu na požárním vozidle 
CAS 32 T148, včetně jejího dodání“ mezi městem Šluknov a firmou Schäfer a Sýkora Truck 
Parts, s. r. o., IČ 09617604, Cihlářská 1000/2, 408 01 Rumburk za nabídkovou cenu 
340.000 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu.   

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 

 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                 
starostka města  


