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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 
ze 70. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 21. dubna 2021 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Návrh Směrnice č. 3/2021 – Podpisové vzory 
2.2 Návrh rozpočtového opatření č. 3 v roce 2021  

3. Odbor kultury 
3.1 Smlouva o pronájmu dopravního prostředku s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Pojistná smlouva – jednorázové pojištění 
4.2 Prominutí nájemného za nebytové prostory pro podnikatele, spolky a neziskové organizace 
4.3 Přidělení bytů 
4.4 Pozemky 
4.5 Záměr umístění stavby fotovoltaické elektrárny (FVE) na pozemcích ve vlastnictví města 

Šluknov 
5. Odbor vnitřní správy 

5.1 Dodatek č. 5 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet 
č. 015225, uzavřené dne 17.03.2015 

5.2 Smlouva o dílo na dodávku HW - 2021 
6. Odbor vedení města 

6.1 Odvolání a jmenování člena Bytové komise 
6.2 Jmenování manažera prevence kriminality  

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/70R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 70. schůze rady města dne 
21.04.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Návrh Směrnice č. 3/2021 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 2/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 3/2021 – Podpisové vzory 
s účinností od 22.04.2021 dle předloženého návrhu.  

2.2 Návrh rozpočtového opatření č. 3 v roce 2021  

Usnesení č. 3/70R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3 
v roce 2021 dle předloženého návrhu. 
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3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva o pronájmu dopravního prostředku s Technickými službami Šluknov, 
spol. s r. o. 

Usnesení č. 4/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o pronájmu dopravního 
prostředku – os. automobilu zn. RENAULT TRAFIK , RZ (SPZ): 6U2 31 71  na odvoz mobiliáře ze 
Šluknovského zámku do zámku Sychrov dne 03.05.2021, mezi městem Šluknov (nájemce) 
a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539 (pronajímatel), dle předloženého návrhu. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pojistná smlouva – jednorázové pojištění 

Usnesení č. 5/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu o jednorázovém 
pojištění přepravy zásilek č. 4389824732 mezi městem Šluknov a Generali Českou pojišťovnou, 
a. s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 45272956, dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 6/70R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o prominutí nájemného za měsíce 
březen a duben 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.  

4.3 Přidělení bytů 

Usnesení č. 7/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.05.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. 6, ul. 
Lužická Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+1, č. b. 25, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 8/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.05.2021 do 31.12.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 590, 
č. b. 15, ul. Jiráskova Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. 15, č. p. 590, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 9/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.05.2021 do 30.06.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 685, 
č. b. 21, ul. Jiráskova Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. 21, č. p. 685, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX. 

4.4 Pozemky 

4.4.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 10/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 191, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.266 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

4.4.2 Pronájem pozemků   
Usnesení č. 11/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 22.04.2021 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: část 1933/1, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 840 m2 

Usnesení č. 12/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na 
dobu neurčitou od 22.04.2021 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady.  
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P. p. č.: část 1933/1, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 100 m2 
P. p. č.: část 1933/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 250 m2 

Usnesení č. 13/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 22.04.2021 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy. 

P. p. č.: 1929, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.259 m2 

4.4.3 Revokace usnesení č. 9/41R/2020 

Usnesení č. 14/70R/2021: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 9/41R/2020 ze dne 08.04.2020 
tak, že do usnesení se doplňuje „a na části p. p. č. část 3044/14 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace v k. ú. Království, obec Šluknov“. 

4.4.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 15/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1002C16/11 ze dne 23.06.2016, dle návrhu. 

4.5 Záměr umístění stavby fotovoltaické elektrárny (FVE) na pozemcích ve vlastnictví města 
Šluknov 

Usnesení č. 16/70R/2021: Rada města Šluknov uděluje nesouhlas společnosti WNE – CZ s.r.o., 
se sídlem Modlany 56, 417 13 Teplice, IČ 28739850 s umístěním stavby fotovoltaické elektrárny 
(FVE) na pozemcích p. č. 259/29, 259/30, 259/32, 3306, 259/33, 2897/1, 259/41, 2916/1, 335/3, 335/1, 
259/36, 259/43, 259/38, 2919/2, 416, 265/1, 2868/1, 3055/3, 259/27 a 259/28 v k. ú. Císařský v obci 
Šluknov, zapsaných na LV č. 1406, vedených u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 
pracoviště Rumburk. 

Usnesení č. 17/70R/2021: Rada města Šluknov uděluje souhlas společnosti FVE 99, s.r.o., se 
sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 09797262 s umístěním stavby fotovoltaické 
elektrárny (FVE) na pozemcích p. č. 191/3, 167, 107/1, 152/1, 1070/6 a 191/4 v k. ú. Rožany v obci 
Šluknov, zapsaných na LV č. 1406, vedených u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální 
pracoviště Rumburk.  

Usnesení č. 18/70R/2021: Rada města Šluknov uděluje nesouhlas společnosti FVE 99, s.r.o., se 
sídlem Ladova 1814/31, Řečkovice, 621 00 Brno, IČ 09797262 s umístěním stavby fotovoltaické 
elektrárny (FVE) na pozemcích p. č. 2411/2, 2351, 2345/1, 2409/5, 2353, 2361/1, 2355, 2356, 2363 
a 2361/2  v k. ú. Šluknov v obci Šluknov, zapsaných na LV č. 1406, vedených u Katastrálního 
úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. 

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Dodatek č. 5 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet 
č. 015225, uzavřené dne 17.03.2015 

Usnesení č. 19/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 k Rámcové smlouvě 
o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 015225 uzavřené dne 17.03.2015, mezi 
městem Šluknov a společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00  
Praha 5, IČ 25788001, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 20/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dílčí smlouvu o poskytování služeb 
Vodafone OneNet – Hlasové služby (Technická specifikace) verze 1/5 k Rámcové smlouvě 
o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 015225, uzavřené dne 17.03.2015 mezi 
městem Šluknov a společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00  
Praha 5, IČ 25788001, dle předloženého návrhu. 

5.2 Smlouva o dílo na dodávku HW – 2021 

Usnesení č. 21/70R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na dodávku HW - 2021 
mezi městem Šluknov a společností Uptime s.r.o., tř. 9. Května 926, 408 01 Rumburk, 
IČ 27271552, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Dodávka HW - 2021“, 
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v termínu od podpisu smlouvy do 21.05.2021, za cenu 126.523 Kč vč. DPH, tj. 104.564 Kč bez 
DPH dle předloženého návrhu. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Odvolání a jmenování člena Bytové komise 

Usnesení č. 22/70R/2021: Rada města Šluknov odvolává podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích paní Bc. Marcelu Tomčalovou z funkce členky Bytové komise ke dni 
21.04.2021. 

Usnesení č. 23/70R/2021: Rada města Šluknov jmenuje podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích paní Ing. Hanu Wagnerovou do funkce členky Bytové  komise od 
22.04.2021.  

6.2 Jmenování manažera prevence kriminality 

Usnesení č. 24/70R/2021: Rada města Šluknov odvolává ke dni 21.04.2021 paní Bc. Marcelu 
Tomčalovou z funkce manažera prevence kriminality.   

Usnesení č. 25/70R/2021: Rada města Šluknov jmenuje od 22.04.2021 paní Bc. Petru Jelínkovou 
manažerem prevence kriminality města Šluknov.  

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                   
starostka města  


