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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 71. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 5. května 2021 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
2.2 Pojistná smlouva č. 900000031118 – dodatek č. 1  
2.3 Žádost o odpuštění nájmu v restauraci Club 

3. Odbor kultury 
3.1 Smlouva o spolupráci - zapojení Šluknovského zámku do motivačního programu 

nestátních památek 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2021 
5. Odbor rozvoje a životního prostředí 

5.1 Dodatek ke smlouvě o připojení odběrného místa – Dětské dopravní hřiště 
5.2 Veřejné zakázky malého rozsahy na vybavení učeben v rámci projektu „ZŠ 

J. Vohradského – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu“ 
6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/71R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 71. schůze rady města dne 
05.05.2021 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 2/71R/2021: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 71. schůze rady 
města, z důvodu nepřítomnosti místostarosty města Ing. Marka Kopeckého, člena rady města 
Petra Kociána, DiS. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele 

Usnesení č. 3/71R/2021: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájemních smluv č. 1/NP-
2019 a č. 4/NP-2019 na p. p. č. 516 a p. p. č. část 520 v k. ú. Šluknov uzavřené mezi městem 
Šluknov a XXX, ke dni 31.05.2021, podle  čl. IV, odst. 2, bod 2 nájemních smluv. 

2.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 4/71R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 516, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 951 m2 

P. p. č.: část 520, katastr: Šluknov 
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druh pozemku: zahrada, výměra: 120 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50Kč/m2/rok 

2.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 5/71R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: část 2433/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 200 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.1.4 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 6/71R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 06.05.2021 XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: část 1530/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 300 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.1.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 7/71R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 161 – ostatní plocha, ostatní komunikace dle GP č. 1999-23/2020 v k. ú. Šluknov, obec 
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě a údržbě kanalizace pro akci 
s názvem „Kanalizace v komunikaci Zámecká, Šluknov“, za cenu 20 Kč za běžný metr, 
nejméně 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch Severočeské vodárenské společností a.s., 
IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice. 

2.1.6 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 8/7RZ/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene 
-  služebnosti č. IV-12-4017027/VB001 DC_Šluknov, ppč.2567/2, DTS, kNN - lokalita, dle návrhu.   

2.2 Pojistná smlouva č. 900000031118 – dodatek č. 1   

Usnesení č. 9/71R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě 
o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění 
odpovědnosti za škodu č. 900000031118 mezi městem Šluknov a Mateřskou školou Šluknov, 
příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského a Direct pojišťovnou, a. s., se 
sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ  25073958, dle předloženého 
návrhu. 

2.3 Žádost o odpuštění nájmu v restauraci Club 

Usnesení č. 10/71R/2021: Rada města Šluknov nedoporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
vyhovět žádosti  XXX na odpuštění nájmu od ledna 2021 v provozovně restaurace a cukrárny 
Club na adrese T. G. Masaryka 321, 407 77 Šluknov. 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva o spolupráci - zapojení Šluknovského zámku do motivačního programu 
nestátních památek 

Usnesení č. 11/71R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi Objevuj 
památky, s. r. o., IČ 06925197, se sídlem Pekařská 395/37, 602 00 Brno (Organizátor), Asociací 
nestátních otevřených památek, z. s., IČ 09905511, se sídlem Sněmovní náměstí 1, 
767 01 Kroměříž (ANOPA) a městem Šluknov (Partner) na motivačním programu zapojených 
nestátních památek pro turistickou veřejnost s názvem „Třetí za polovic, sedmá zdarma“ ve 
Šluknovském zámku pro návštěvnickou sezónu 2021, dle předloženého návrhu. 

 

 

 







3

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2021 

Usnesení č. 12/71R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2021. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Dodatek ke smlouvě o připojení odběrného místa – Dětské dopravní hřiště 

Usnesení č. 13/71R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek ke smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení číslo: 4121640594 mezi městem 
Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035. 

5.2 Veřejné zakázky malého rozsahy na vybavení učeben v rámci projektu „ZŠ 
J. Vohradského – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového 
přístupu“ 

Usnesení č. 14/71R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Základní škola J. Vohradského, Šluknov – zkvalitnění výuky 
přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu – dodávka nábytku“, Protokol o otevíraní 
a hodnocení nabídek ze dne 28.04.2021. 

Usnesení č. 15/71R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Základní škola J. Vohradského, Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu 
a vybudování bezbariérového přístupu – dodávka nábytku“ firmě KXN CZ s. r. o., sídlem 
Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové, IČ 28784111 za nabídkovou cenu 838.640 Kč bez 
DPH.   

Usnesení č. 16/71R/2021: Rada města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na akci „Základní 
škola J. Vohradského, Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového 
přístupu – dodávka nábytku“ mezi městem Šluknov a firmou KXN CZ s. r. o., sídlem Říčařova 
611/30, 503 01 Hradec Králové, IČ 28784111 za nabídkovou cenu 838.640 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 17/71R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Základní škola J. Vohradského, Šluknov – zkvalitnění výuky 
přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu – dodávka IT“, Protokol o otevíraní 
a hodnocení nabídek ze dne 28.04.2021. 

Usnesení č. 18/71R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Základní škola J. Vohradského, Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu 
a vybudování bezbariérového přístupu – dodávka IT“ firmě FLAME System s. r. o., sídlem 
Dr. Maye 468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 26846888 za nabídkovou cenu 
1.387.000 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 19/71R/2021: Rada města Šluknov schvaluje kupní smlouvu na akci „Základní 
škola J. Vohradského, Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového 
přístupu – dodávka IT“ mezi městem Šluknov a firmou FLAME System s. r. o., sídlem Dr. Maye 
468/3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČ 26846888 za nabídkovou cenu 1.387.000 Kč bez 
DPH.  

6. Informace starostky 

  

7. Diskuze 

  
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                           
starostka města 


