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 65. schůze Rady města Šluknov

konané dne 10. února 2021 v zasedací místnosti
Program jednání:
1.
2.

8.
9.

Kontrola plnění usnesení
Odbor ekonomický
2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. v 1 roce 2021
Odbor sociálních věcí
3.1 Souhlas s podáním žádosti a souhlas s finanční spoluúčastí v rámci projektu Šluknov –
Asistent prevence kriminality_ 2021
Odbor správy majetku
4.1 Prominutí nájemného za nebytové prostory pro podnikatele, spolky a neziskové organizace
4.2 Záměr pronájmu nebytových prostor – městský stadion
4.3 Pozemky
4.4 Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku
Odbor rozvoje a životního prostředí
5.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava komunikací ve Šluknově
v roce 2021 – 1. část“
5.2 Smlouva na údržbu zeleně v roce 2021
5.3 Dodatky ke smlouvám na likvidaci komunálního odpadu
Odbor kultury
6.1 Dodatek ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou
knihovnu ve Šluknově na rok 2021
Odbor vnitřní správy
7.1 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností dvou přípravných tříd ve školním
roce 2021/2022
Informace starostky
Diskuze

1.

Kontrola plnění usnesení

3.
4.

5.

6.
7.

Usnesení č. 1/65R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 65. schůze rady města dne
10.02.2021 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 2/65R/2021: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení
č. 21/64R/2021, usnesení č. 22/64R/2021, usnesení č. 23/64R/2021 a usnesení č. 24/64R/2021.
2.

Odbor ekonomický (OE)

2.1

Projednání návrhu rozpočtového opatření č. v 1 roce 2021

Usnesení č. 3/65R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1
v roce 2021 dle předloženého návrhu.
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3.

Odbor sociálních věcí (OSV)

3.1

Souhlas s podáním žádosti a souhlas s finanční spoluúčastí v rámci projektu Šluknov –
Asistent prevence kriminality_ 2021

Usnesení č. 4/65R/2021: Rada města Šluknov souhlasí s podáním žádosti projektu „Šluknov –
Asistent prevence kriminality_2021“ v rámci dotačního programu MVČR Programu prevence
kriminality na místní úrovni na rok 2021.
Usnesení č. 5/65R/2021: Rada města Šluknov souhlasí se finanční spoluúčastí v projektu
„Šluknov – Asistent prevence kriminality_2021“ v rámci dotačního programu MVČR Programu
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2021, a to dle předloženého návrhu.
4.

Odbor správy majetku

4.1

Prominutí nájemného za nebytové prostory pro podnikatele, spolky a neziskové
organizace

Usnesení č. 6/65R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o prominutí nájemného za měsíc
prosinec 2020 pro XXX z důvodu uzavření prostor sauny a nemožnosti tak vykonávat činnost.
Usnesení č. 7/65R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o prominutí nájemného za měsíce
leden a únor 2021 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 zcela znemožněno provozovat svoji činnost.
Usnesení č. 8/65R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o prominutí měsíčních záloh na služby
ve výši 3.500 Kč za měsíce únor a březen 2021 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.
4.2

Záměr pronájmu nebytových prostor – městský stadion

Usnesení č. 9/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové
prostory o celkové výměře 247,95 m2 v budově č. p. 1051 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov v obci
Šluknov.
4.3

Pozemky

4.3.1

Pronájem pozemku

Usnesení č. 10/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku
na dobu neurčitou od 11.02.2021, XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem pastvy pro koně.
P. p. č.: 2731, katastr: Království
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 813 m2
4.3.2

Pronájem pozemku

Usnesení č. 11/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku
na dobu neurčitou od 11.02.2021, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.
P. p. č.: 1094/4, katastr: Rožany
druh pozemku: vodní plocha, tok přirozený - bývalý náhon, výměra: 140 m2
4.3.3

Pronájem pozemku

Usnesení č. 12/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku
na dobu neurčitou od 11.02.2021, XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy.
P. p. č.: 2545, katastr: Šluknov
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.107 m2
Usnesení č. 13/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků
na dobu neurčitou od 11.02.2021, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem ustájení koně.
P. p. č.: 2532/4, katastr: Šluknov
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.272 m2
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P. p. č.: 2534, katastr: Šluknov
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 252 m2
4.3.4

Pronájem pozemku

Usnesení č. 14/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku
na dobu neurčitou od 11.02.2021, Českému rybářskému svazu, z. s., Místní organizaci Šluknov,
Na Hrázi 837, 407 77 Šluknov, za cenu 3.000 Kč/rok, za účelem hospodaření na vodních
plochách.
P. p. č.: 2209, katastr: Císařský
druh pozemku: vodní plocha, nádrž umělá, výměra: 2898 m2
4.3.5

Zveřejnění záměru prodeje pozemků

Usnesení č. 15/65R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého
majetku níže uvedené pozemky s podmínkou oddělení křížku a zřízení věcného břemene
přístupu ke křížku, za účelem provádění oprav a údržby.
P. p. č. část 1200/3, katastr: Šluknov
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 2026-6/2021 vedený jako p. p. č. 1200/6 - zahrada
o výměře 283 m2
P. p. č. část 1199, katastr: Šluknov
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 2026-6/2021vedený jako p. p.
č. 1199/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 144 m2
P. p. č. část 1196, katastr: Šluknov
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr, výměra: dle GP č. 2026-6/2021 vedený
jako p. p. č. 1196/4 - zastavěná plocha a nádvoří, společný dvůr o výměře 9 m2
P. p. č. část 1200/1, katastr: Šluknov
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 2026-6/2021 vedený jako p. p. č. 1200/1 - zahrada
o výměře 537 m2
P. p. č. 1201, katastr: Šluknov
druh pozemku: zahrada, výměra: 336 m2
účel: zahrada, minimální cena: 305.000 Kč (dle znaleckého posudku) + náklady
4.3.6

Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 16/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4018548
/002, na části p. p. č. 2942/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, (cca 4 bm) v k. ú. Království,
obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kabelového vedení
NN pro stavbu „č. IV-12-4018548/002, DC Království, ppč. 1451, nové kNN“, za cenu 20 Kč za
běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
4.3.7

Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 17/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009273/002,
na části p. p. č. 1372 – ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 2800/1 – ostatní
plocha, neplodná půda (celkem cca 16 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení,
umístění, provozování, oprava a údržba kabelového vedení NN pro stavbu „č. IP-124009273/002, DC Šluknov, ppč. 1375/3, příp. do 50m, kNN“, za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně
však za 1.000 Kč, bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly.
4.3.8

Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 18/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019803/001,
na části p. p. č. 2300/56 – zahrada a na části p. p. č. 2243/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace
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(celkem cca 16 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování,
oprava a údržba kabelového vedení NN pro stavbu „č. IV-12-4019803/001, DC Šluknov, pč.
2300/44, nové kNN“, za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH, ve
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
4.3.9

Zřízení věcného břemene

Usnesení č. 19/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p.
č. 1200/1 – zahrada dle GP č. 2026-6/2021 v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, které bude zřízeno
prodejem pozemku XXX, jako povinných a kteří souhlasí se zřízením věcného břemene přístupu
ke křížku na st. p. č. 1200/5 - zastavěná plocha v k. ú. Šluknov ve prospěch města Šluknov, jako
oprávněného, za účelem provádění oprav a údržby křížku.
4.4

Žádost o souhlas s umístěním sídla spolku

Usnesení č. 20/65R/2020: Rada města uděluje souhlas s umístěním sídla spolku Junák – český
skaut, středisko Seveřan Šluknov, z. s., IČ 49888382 do objektu na adrese Karlova 1112, 407 77
Šluknov, který je ve vlastnictví města Šluknov.
5.

Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

5.1

Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava komunikací ve Šluknově
v roce 2021 – 1. část“

Usnesení č. 21/65R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2021 – 1.
část“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.
Usnesení č. 22/65R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2021
– 1. část“, dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 23/65R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava komunikací ve Šluknově
v roce 2021 – 1. část“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek,
náhradníci: Ing. Petr Masopust, Bc. Ladislav Čurgali, Bc. Petr Kocián.
5.2

Smlouva na údržbu zeleně v roce 2021

Usnesení č. 24/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP
6/2021 mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský
378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.
5.3

Dodatky ke smlouvám na likvidaci komunálního odpadu

Usnesení č. 25/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě
č. 48/2016 mezi městem Šluknov a společností Technické šluby Šluknov, spol. s r.o. dle
předloženého návrhu.
Usnesení č. 26/65R/2021: : Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 k Smlouvě o zajištění
sběru, svozu a odstranění komunálního odpadu mezi městem Šluknov a společností Technické
šluby Šluknov, spol. s r. o. dle předloženého návrhu.
6.

Odbor kultury (OK)

6.1

Dodatek ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou
knihovnu ve Šluknově na rok 2021

Usnesení č. 27/65R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke Smlouvě o nákupu,
zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu ve Šluknově mezi městem
Šluknov a Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, se sídlem Karla Čapka 1441/3,
405 02 Děčín I, IČ 64679454, pro rok 2021 za částku 150.000 Kč, dle předloženého návrhu.
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7.

Odbor vnitřní správy (OVS)

7.1

Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností dvou přípravných tříd ve
školním roce 2021/2022

Usnesení č. 28/65R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského
Šluknov schvaluje pokračování přípravné třídy základní školy pro školní rok 2021/2022 dle § 47
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení č. 29/65R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského
Šluknov schvaluje zřízení druhé přípravné třídy základní školy pro školní rok 2021/2022 dle § 47
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.
8.

Informace starostky

9.

Diskuze

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města
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