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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 69. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 7. dubna 2021 v zasedací místnosti 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Smlouva o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům s Husitským muzeem 
v Táboře – fotografie ostrostřelce – prohlídkový okruh Šluknovského zámku 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky vybavení v rámci projektu „Základní škola J. 

Vohradského, Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového 
přístupu“ 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Smlouva o vypracování znaleckých posudků 
4.2 Smlouva o zajištění servisu a pravidelných prohlídek elektronických zabezpečovacích 

a přístupových systémů na objektech města 
4.3 Pozemky 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města na rok 2021 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Navýšení osobního příplatku pro ředitelku ZŠ  

7. Odbor vedení města 
7.1 Kupní smlouva – dřevěný betlém na náměstí 
7.2 Smlouva – Sčítání lidu 2021  

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/69R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 69. schůze rady města dne 
07.04.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Smlouva o poskytnutí reprodukčních práv ke sbírkovým předmětům s Husitským muzeem 
v Táboře – fotografie ostrostřelce – prohlídkový okruh Šluknovského zámku 

Usnesení č. 2/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí reprodukčních 
práv ke sbírkovým předmětům (1 ks fotografie ostrostřelce z roku 1869) do prohlídkového 
okruhu Šluknovského zámku (bezúplatně) mezi městem Šluknov (nabyvatel) a Husitským 
muzeem v Táboře, se sídlem nám. Mikuláše z Husi 44, Tábor, PSČ 390 01, IČ 00072486 
(poskytovatel), dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 3/69R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zrušení všech plánovaných 
kulturních akcí pořádaných městem do 31.05.2021.  
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3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky vybavení v rámci projektu „Základní škola 
J. Vohradského, Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového 
přístupu“ 

Usnesení č. 4/69R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Základní škola J. Vohradského, Šluknov - 
Zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu – dodávka nábytku“, a to 
za použití elektronického nástroje EZAK.  

Usnesení č. 5/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Základní škola J. Vohradského, 
Šluknov - Zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu – dodávka 
nábytku“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Mgr. Renata 
Sochorová, Petr Petráš, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Mgr. Eva Džumanová, Petr Kocián, 
DiS., Ing. Eva Baboráková, Ing. Bc. Ivana Lukešová. 

Usnesení č. 6/69R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Základní škola J. Vohradského, Šluknov - 
Zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu – dodávka IT“, a to za 
použití elektronického nástroje. 

Usnesení č. 7/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Základní škola J. Vohradského, 
Šluknov - Zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu – dodávka IT“: 
Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Mgr. Renata Sochorová, 
Petr Petráš, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Mgr. Eva Džumanová, Petr Kocián, DiS., Ing. Eva 
Baboráková, Ing. Bc. Ivana Lukešová. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Smlouva o vypracování znaleckých posudků 

Usnesení č. 8/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o vypracování znaleckých 
posudků č. 1/1/2021 mezi městem Šluknov a Zdeňkem Müllerem, Zimní 1968, 407 47 Varnsdorf, 
IČ 46796177, dle předloženého návrhu. 

4.2 Smlouva o zajištění servisu a pravidelných prohlídek elektronických zabezpečovacích 
a přístupových systémů na objektech města 

Usnesení č. 9/69R/2021: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 7/67R/2021 ze dne 13.03.2021: 
Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění servisu a pravidelných 
prohlídek elektronických zabezpečovacích a přístupových systémů mezi městem Šluknov 
a Václavem Marečkem, se sídlem Císařská 469, 407 77 Šluknov, IČ 87749131, dle předloženého 
návrhu. 

Usnesení č. 10/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění servisu 
a pravidelných prohlídek elektronických zabezpečovacích a přístupových systémů na 
objektech města mezi městem Šluknov a Václavem Marečkem, se sídlem Císařská 469, 407 77 
Šluknov, IČ 87749131, dle předloženého návrhu. 

4.3 Pozemky 

4.3.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 11/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 1530/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 550 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50Kč/m2/rok 
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4.3.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků   
Usnesení č. 12/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2621/12, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.113 m2  
účel: zahrada, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

4.3.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 13/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: část 1978/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP cca 1.000 m2 

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

4.3.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 14/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 2545, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.107 m2 
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: zahrada, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 15/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2722/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, sport. a rekr. plocha, výměra: dle GP cca 100 m2 
účel: zahrada, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 16/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 777, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 539 m2 

účel: stavba (prodejna), cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

4.3.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 17/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 1953, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.200 m2 

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

4.3.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 18/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

P. p. č.: 2371/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 858 m2 

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 
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4.3.9 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 19/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky pro stavbu RD.  

P. p. č.: 1956/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 540 m2 
P. p. č.: 1956/1, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 670 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

 4.3.10 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 20/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2268, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP cca 400 m2 

účel: stavba garáže + zahrada, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

4.3.11 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 21/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: část 766, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP cca 200 m2 

P. p. č.: 851/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 554 m2 

účel: zahrada, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.12 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 22/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2963, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 100 m2 

účel: zpevnění přístupové cesty, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.13 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 23/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku pro stavbu RD.  

P. p. č.: část 430, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP cca 1.000 m2 (celá 1.090 m2) 

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

4.3.14 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 24/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 226/1, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.595 m2

 

P. p. č.: 242, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.495 m2

 

účel: zázemí pro stavbu, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.15 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 25/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 3177, katastr: Císařský 







5

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 482-98/2020 vedený jako 
p. p. č. 3177/2 o výměře 8 m2

 

účel: stavba RD, cena: 100 Kč/m2.+ DPH + náklady 

4.3.16 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 26/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2568/38, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP o výměře 800 m2 
účel: zahrada, cena: znalecký posudek + náklady 

4.3.17 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 27/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 310, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 175 m2 
účel: vjezd delších vozidel do brány + parkování zákazníků 

4.3.18 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 28/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1099, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 645 m2 
účel: zahrada, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.19 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 29/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 520/16, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.321 m2

 

P. p. č.: 496/2, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 6.925 m2

 

účel: zahrada a pastviny, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.20 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 30/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 520/13, katastr: Nové Hraběcí  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.522 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

4.3.21 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 31/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 2563, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 868 m2 

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

4.3.22 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 32/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 2887/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 100 m2) 
účel: zřízení zahrady + studna, cena: dle znaleckého posudku + náklady 
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4.3.23 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 33/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 198/5, katastr: Rožany 
druh pozemku: orná půda, výměra: 560 m2 
účel: ucelení pozemků, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.3.24 Nezveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 34/69R/2021: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 259/27, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.306 m2

 

P. p. č.: 259/28, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.452 m2

 

P. p. č.: 259/29, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.807 m2

 

P. p. č.: 259/30, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.338 m2

 

P. p. č.: 259/32, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 337 m2

 

P. p. č.: 259/33, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 48.557 m2

 

P. p. č.: 259/36, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.162 m2

 

P. p. č.: 259/38, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 6.262 m2

 

P. p. č.: 259/41, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 15.000 m2

 

P. p. č.: 259/43, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.200 m2

 

P. p. č.: 265/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: orná půda, výměra: 3.860 m2

 

P. p. č.: 335/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.483 m2

 

P. p. č.: 353/3, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 960 m2

 

P. p. č.: 2868/1, katastr: Císařský 

druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 3.543 m2
 

P. p. č.: 2916/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.588 m2

 

P. p. č.: 2919/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 695 m2

 

P. p. č.: 2897/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 3.135 m2

 

St. p. č.: 416, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 69 m2

 

P. p. č.: 3055/3, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 3.093 m2

 

P. p. č.: 3306, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 1.042 m2
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5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města na rok 2021 

Usnesení č. 35/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádosti o dotace a provedla jejich 
hodnocení v souladu s vyhlášeným Programem pro poskytování neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2021. 

Usnesení č. 36/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Centru LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec, 
IČ 28731191 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 2.000 Kč. 

Usnesení č. 37/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Centrem LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, Liberec, 
IČ 28731191 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2021, a 
to ve výši 2.000 Kč na účel: Služby raná péče. 

Usnesení č. 38/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Českému červenému kříži Děčín, 
místní skupina Šluknov se sídlem Císařský 200, Šluknov, IČ 00426067 z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2021 ve výši 30.000 Kč. 

Usnesení č. 39/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace Šluknov, se 
sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ 00482811 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 
10.000 Kč. 

Usnesení č. 40/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Šluknov, 
se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ 00482811 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2021, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Činnost dětí a mládeže 
rybářského kroužku. 

Usnesení č. 41/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Ivanu Gatta, se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, datum 
narození XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 4.000 Kč. 

Usnesení č. 42/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Ivanem Gatta, se sídlem T. G. Masaryka 570, Šluknov, datum 
narození XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2021, 
a to ve výši 4.000 Kč na účel: Projekt meditation in motion.   

Usnesení č. 43/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace Junáku – českému skautu, středisko Seveřan Šluknov, se sídlem 
Karlova, Šluknov, IČ 49888382 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021.  

Usnesení č. 44/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace KČT, odbor Šluknov, se sídlem Dr. Milady Horákové 200, Šluknov, 
IČ 22754601 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021.  

Usnesení č. 45/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace KČT, odbor Šluknov, se sídlem Dr. Milady Horákové 200, Šluknov, 
IČ 22754601 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 8.000 Kč. 

Usnesení č. 46/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a KČT, odbor Šluknov, se sídlem Dr. Milady Horákové 200, 
Šluknov, IČ 22754601 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2021 a to ve výši 8.000 Kč na účel: Každý měsíc do přírody na výlet za zážitky.  

Usnesení č. 47/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Kormidlu Šluknov, o. p. s., se sídlem Na příkopě 130, Šluknov, 
IČ 22881476 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 5.000 Kč.  

Usnesení č. 48/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Kormidlem Šluknov, o. p. s., se sídlem Na příkopě 130, 
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Šluknov, IČ 22881476 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2021, a to ve výši 5.000 Kč na účel: Pec na vypalování keramiky.  

Usnesení č. 49/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Kostce Krásná Lípa, p. o. se sídlem Masarykova 1094/4, Krásná 
Lípa, IČ 75139090 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 3.000 Kč.  

Usnesení č. 50/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Kostkou Krásná Lípa, p. o., se sídlem Masarykova 1094/4, 
Krásná Lípa,  IČ 75139090 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2021, a to ve výši 3.000 Kč na účel: Sociálně aktivizační služby pro rodiny v krizi.   

Usnesení č. 51/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Kruhu přátel vážné hudby, z. s., se 
sídlem Císařský 11, Šluknov, IČ 68975180 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 
15.000 Kč. 

Usnesení č. 52/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Linka bezpečí, z. s.,  se sídlem Ústavní 95, Praha 8, IČ 61383198 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 3.000 Kč. 

Usnesení č. 53/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Linkou bezpečí, z. s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, 
IČ 61383198 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 
a to ve výši 3.000 Kč na účel: Pokrytí nákladů rodičovské linky na Lince bezpečí.  

Usnesení č. 54/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Mandavan, z. s., , se sídlem Studánka 334, Varnsdorf, IČ 03732363 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení č. 55/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Mandavan, z. s., se sídlem Studánka 334, Varnsdorf, 
IČ 03732363 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2021, a 
to ve výši 5.000 Kč na účel: Tour de Feminin 2021. 

Usnesení č. 56/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Ing. Pavlu Marešovi, s adresou trvalého pobytu Nové Hraběcí 41, 
Šluknov, datum narození XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení č. 57/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Ing. Pavlem Marešem, s adresou trvalého pobytu Nové 
Hraběcí 41, Šluknov, datum narození XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2021, a to ve výši 5.000 Kč na účel: III. Ročník Pohár Severu. 

Usnesení č. 58/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Ing. Pavlu Marešovi, s adresou trvalého pobytu Nové Hraběcí 41, 
Šluknov, datum narození XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení č. 59/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Ing. Pavlem Marešem, s adresou trvalého pobytu Nové 
Hraběcí 41, Šluknov, datum narození XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2021, a to ve výši 5.000 Kč na účel: I. Ročník Poháru Šluknovských lesů.  

Usnesení č. 60/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov neposkytnout neinvestiční účelovou dotaci Ing. Pavlu Marešovi, s adresou 
trvalého pobytu Nové Hraběcí 41, Šluknov, datum narození XXX z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2021.  

Usnesení č. 61/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Království, se sídlem 
Království 221, Šluknov, IČ 66102278 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 25.000 Kč. 

Usnesení č. 62/69R/2020: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Království, se sídlem 







9

Království 221, Šluknov, IČ 66102278 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2021, a to ve výši 25.000 Kč na účel: Celoroční činnost 2021. 

Usnesení č. 63/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Šluknov, se sídlem 
Budišínská 840, Šluknov, IČ 66102375 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 25.000 Kč. 

Usnesení č. 64/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Šluknov, se sídlem 
Budišínská 840, Šluknov, IČ 66102375 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2021, a to ve výši 25.000 Kč na účel: Celoroční činnost 2021. 

Usnesení č. 65/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Schrödingerově institutu – středisko volného času pro Šluknovský 
výběžek, se sídlem Londýnská 562/3a, Jiříkov, IČ 71341510 z rozpočtu města Šluknov na rok 
2021 ve výši 5.000 Kč.  

Usnesení č. 66/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Schrödingerovým institutem – středisko volného času pro 
Šluknovský výběžek, se sídlem Londýnská 562/3a, Jiříkov, IČ 71341510 o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2021, a to ve výši 5.000 Kč na 
účel: Příměstský a pobytový tábor ve Šluknově.  

Usnesení č. 67/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci SK Šluknov, z. s., se sídlem Žižkova 
1051, Šluknov, IČ 64707571 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 220.000 Kč. 

Usnesení č. 68/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace SK Viktorii, z. s., se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, Starý Jiříkov,  
IČ 27049752 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 5.000 Kč.  

Usnesení č. 69/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a SK Viktorii, z. s., se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, Starý 
Jiříkov, IČ 27049752 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 
2021, a to ve výši 5.000 Kč na účel: Sportujeme pro radost 2021. 

Usnesení č. 70/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR se sídlem Vocelova 
602/3, Praha 2, Vinohrady, IČ 00006009 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 5.000 Kč.  

Usnesení č. 71/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem Němců a přátel německé kultury v ČR, se sídlem 
Vocelova 602/3, Praha 2, Vinohrady, IČ 00006009 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2021, a to ve výši 5.000 Kč na účel: Činnost v roce 2021. 

Usnesení č. 72/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Spolku radost dětem Šluknov, se sídlem Rumburská 717, Šluknov, 
IČ 22871918 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení č. 73/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem radost dětem Šluknov, se sídlem Rumburská 717, 
Šluknov, IČ 22871918 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2021, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Celoroční činnost dětí a mládeže. 

Usnesení č. 74/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace Spolku radost dětem Šluknov, se sídlem Rumburská 717, Šluknov, 
IČ 22871918 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021. 

Usnesení č. 75/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Spolku SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, 
IČ 68455127 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 20.000 Kč. 

Usnesení č. 76/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem SEVEŘAN, se sídlem T. G. Masaryka 321, Šluknov, 
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IČ 68455127 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2021, 
a to ve výši 20.000 Kč na účel: Loutková představení pro veřejnost.  

Usnesení č. 77/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Svazu tělesně postižených v ČR – místní organizace Šluknov, se 
sídlem Lužická 1093, Šluknov, IČ 72753625 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 
20.000 Kč. 

Usnesení č. 78/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Svazem tělesně postižených v ČR – místní organizace 
Šluknov, se sídlem Lužická 1093, Šluknov, IČ 72753625 o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2021, a to ve výši 20.000 Kč na účel: Celoroční činnost 
2021.  

Usnesení č. 79/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Šluknovskému království, o. s., se sídlem Království 59, Šluknov, 
IČ 26678373 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 8.000 Kč. 

Usnesení č. 80/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Šluknovským královstvím, o. s., se sídlem Království 59, 
Šluknov, IČ 26678373 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2021, a to ve výši 8.000 Kč na účel: Celoroční činnost 2021. 

Usnesení č. 81/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Miroslavu Traxlerovi, s adresou trvalého pobytu Císařský 28, 
Šluknov, datum narození XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení č. 82/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Miroslavem Traxlerem, s adresou trvalého pobytu Císařský 
28, Šluknov, datum narození XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2021, a to ve výši 5.000 Kč na účel: Činnost Mykologického spolku Šluknov. 

Usnesení č. 83/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace TAJV, z. s., se sídlem Sportovní 158, Poděbrady, IČ 09287094 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2021.   

Usnesení č. 84/69/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace „Veteranklubu Sever z. s.“ se sídlem Vilémov 222, Vilémov 
u Šluknova, IČ 22841962 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 2.000 Kč. 

Usnesení č. 85/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a „Veteranklubem Sever z. s.“, se sídlem Vilémov 222, Vilémov 
u Šluknova, IČ 22841962 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2021, a to ve výši 2.000 Kč na účel: Veteránem Severem 2021. 

Usnesení č. 86/69R/2021: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace WHITE LIGHT I, z. ú., se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem – 
město, Vaňov, IČ 64676803 z rozpočtu města Šluknov na rok 2021 ve výši 5.000 Kč.  

Usnesení č. 87/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a WHITE LIGHT I, z. ú., se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad 
Labem – město, Vaňov, IČ 64676803 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2021, a to ve výši 5.000 Kč na účel: Terénní program WHITE LIGHT I. 
Šluknovsko.  

6 Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Navýšení osobního příplatku pro ředitelku ZŠ 

Usnesení č. 88/69R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
ve Šluknově rozhoduje o navýšení osobního příplatku ředitelce Základní školy J. Vohradského 
ve Šluknově, paní Mgr. Renatě Sochorové podle platné legislativy k 01.05.2021, dle návrhu. 
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7. Odbor vedení města 

7.1 Kupní smlouva – dřevěný betlém na náměstí 

Usnesení č. 89/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Kupní smlouvu dle ust. § 
2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi 
městem Šluknov (kupující) a panem XXX na koupi movité věci – dřevěného betlému (8 soch) za 
smluvní cenu ve výši 20.000 (cena konečná), dle předloženého návrhu. 

7.2 Smlouva – Sčítání lidu 2021 

Usnesení č. 90/69R/2021: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o spolupráci 
mezi městem Šluknov a Oblastní charitou Šluknov, se sídlem Farní 154, 407 77 Šluknov, 
IČ 73635502, za účelem spolupráce v oblasti sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021, dle 
předloženého návrhu. 

8. Informace starostky 

 

9. Diskuze 

  
 
 
 
  
 
Mgr. Eva Džumanová                                                                               
starostka města            


