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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 68. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 24. března 2021 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 v roce 2021 
3. Odbor kultury 

3.1 Prodej Šluknovských novin – návrh na bezplatnou distribuci 
3.2 Smlouva o poskytnutí povolení k jednorázovému užití obrazového materiálu – fotografie 

z Nostického fotoalba – prohlídkový okruh Šluknovského zámku 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Přidělení bytů 
4.2 Pojištění vozidla JSDH Šluknov - nový Ford Transit 
4.3 Prodej svářecího invertoru – kupní smlouva 
4.4 Pozemky 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava komunikací ve 

Šluknově v roce 2021 – 1. část“ 
5.2 Smlouva na provozování kompostárny 
5.3 Schválení dohody o splátkovém kalendáři 
5.4 Podání žádostí o dotace z Programu péče o krajinu 
5.5 Směrnice č. 2/2021 - Nakládání s vozidly s ukončenou životností na veřejných 

prostranstvích a autovraky na místních komunikacích ve městě Šluknov – návrh 
6. Odbor vedení města 

6.1 Dohoda s Úřadem práce ČR na vytvoření pracovních míst – uklízeč veřejných 
prostranstvích 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/68R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 68. schůze rady města dne 
24.03.2021 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 v roce 2021 

Usnesení č. 2/68R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
v roce 2021 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor kultury 

3.1 Prodej Šluknovských novin – návrh na bezplatnou distribuci 

Usnesení č. 3/68R/2021: Rada města Šluknov rozhodla o bezplatné distribuci Šluknovských 
novin s účinností od 01.04.2021, dle návrhu. 
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3.2 Smlouva o poskytnutí povolení k jednorázovému užití obrazového materiálu – fotografie 
z Nostického fotoalba – prohlídkový okruh Šluknovského zámku 

Usnesení č. 4/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí povolení 
k jednorázovému užití obrazového materiálu (6 ks fotografií z Nostického fotoalba) do 
prohlídkového okruhu Šluknovského zámku (bezúplatně) mezi městem Šluknov (objednatel) 
a Národním muzeem, příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury ČR, Václavské 
náměstí 68, 110 00 Praha 1, IČ 00023272 (poskytovatel), dle předloženého návrhu. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 5/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.04.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX, 
ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.  

Byt XX, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 6/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.04.2021 do 31.12.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 663, 
č. b. XX ul. Lužická Šluknov, dle návrhu. 

Byt XX, č. b. XX, č. p. 663, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

4.2 Pojištění vozidla JSDH Šluknov – nový Ford Transit 

Usnesení č. 7/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje rozšíření stávajícího havarijního 
pojištění o havarijní pojištění na Ford Transit DAL1Z, RZ 7H7 7015, které bude součástí Pojistné 
smlouvy č. 6667700234 o pojištění vozidel – Flotila mezi městem Šluknov a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká 
republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. Zn. B 
1897, dle předloženého návrhu. 

4.3 Prodej svářecího invertoru – kupní smlouva 

Usnesení č. 8/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Šluknov 
a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle 
předloženého návrhu.   

4.4 Pozemky 

4.4.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 9/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 192, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.259 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 
P. p. č.: 1933/1, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.235 m2 
P. p. č.: 1933/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.121 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.4.2 Zřízení věcného břemene   
Usnesení č. 10/68R/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- 
4013925/VB001, na části p. p. č. 1356 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 9 bm) v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kabelového 
vedení NN pro stavbu „č. IV-12-4013925/VB001, DC Šluknov, čp. 972, úprava VNN, 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.  
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4.4.3 Ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele 

Usnesení č. 11/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 5/NP-
2020 na část p. p. č. 766 v k. ú. Království uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 
31.03.2021, podle  čl. IV, bod 2 nájemní smlouvy.  

4.4.4 Ukončení  nájmu části pozemku dohodou 

Usnesení č. 12/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě 
č. 12/NP-2013 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

4.4.5 Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí finanční náhrady za užívání honebních pozemků 
č. 4/2016 honitba Šluknov 

Usnesení č. 13/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k dohodě o poskytnutí 
finanční náhrady za užívání honebních pozemků č. 4/2016 – honitba Šluknov mezi městem 
Šluknov a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774, dle návrhu.  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava komunikací ve 
Šluknově v roce 2021 – 1. část“ 

Usnesení č. 14/68R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2021 – 1. část“, 
Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 10.03.2021. 

Usnesení č. 15/68R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2021 – 1. část“ firmě SaM Silnice 
a mosty Děčín, a. s., sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042151 za nabídkovou cenu 
1.084.648,50 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 16/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 10/2021 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2021 – 1. 
část“ mezi městem Šluknov a firmou SaM Silnice a mosty Děčín, a. s., sídlem Oblouková 416/39, 
405 02 Děčín I, IČ 25042151 za nabídkovou cenu 1.084.648,50 Kč bez DPH. 

5.2 Smlouva na provozování kompostárny 

Usnesení č. 17/68R/2021: Rada města Šluknov smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 9/2021 na 
provozování kompostárny Šluknov 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 Schválení dohody o splátkovém kalendáři 

Usnesení č. 18/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o splátkovém kalendáři mezi 
městem Šluknov a XXX, dle předloženého návrhu.  

5.4 Podání žádostí o dotace z Programu péče o krajinu 

Usnesení č. 19/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu 
péče o krajinu pro projekt „Ošetření památných stromů na Šluknovsku v roce 2021“, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 20/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu 
péče o krajinu pro projekt „Ošetření významného krajinného prvku Lipová alej Rybničná – 
I. etapa“, dle předloženého návrhu. 

5.5 Směrnice č. 2/2021 - Nakládání s vozidly s ukončenou životností na veřejných 
prostranstvích a autovraky na místních komunikacích ve městě Šluknov – návrh 

Usnesení č. 21/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2021 - Nakládání 
s vozidly s ukončenou životností na veřejných prostranstvích a autovraky na místních 
komunikacích ve městě Šluknov, dle předloženého návrhu. 
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6 Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Dohoda s Úřadem práce ČR na vytvoření pracovních míst – uklízeč veřejných 
prostranstvích 

Usnesení č. 22/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. DCA-V-7/2021 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, se 
sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterou se na dobu od 01.04.2021 do 
31.10.2021 vytvoří 2 pracovní místa (uklízeč veřejných prostranství) s výší mzdového příspěvku 
na 1 zaměstnance 15.000 Kč měsíčně, dle návrhu.  

Usnesení č. 23/68R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vyhrazení společensky 
účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. DCA-JZ-25/2021 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, 
se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterou se na dobu od 01.04.2021 
do 31.03.2022 vyhradí 1 pracovní místa (uklízeč veřejných prostranství), s výší 100 % 
vynaložených prostředků na plat zaměstnance, maximálně však 20.338 Kč měsíčně, dle návrhu. 

7 Informace starostky 

 

8 Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                   
starostka města  


