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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 72. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 14. května 2021 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a Závěrečného účtu města 
Šluknov za rok 2020 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2020 

3.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – rozdělení hospodářského 
výsledku 

3.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – 
rozdělení hospodářského výsledku 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Přijetí věcného daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 
4.2 Odměna pro ředitelku ZŠ 

5. Odbor vedení města 
5.1 Smlouva – Sčítání lidu 2021 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/72R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 72. schůze rady města 
dne 14.05.2021 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 2/72R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 114, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 387 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 3/72R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 2644/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 1.296 m2 
P. p. č.: 2646/4, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 768 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 
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2.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 4/72R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 15.05.2021 XXX, za cenu 0,10Kč/m2/rok, za účelem sekání 
trávy. 

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

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 5/72R/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 (181.000 Kč)+ DPH + náklady 

2.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 6/72R/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 (313.000 Kč) + DPH + náklady 

2.1.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 7/72R/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 (224.000 Kč) + DPH + náklady 

2.1.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků   

Usnesení č. 8/72R/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 (316.000 Kč) + DPH + náklady 

2.1.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 9/72R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 520/13, katastr: Nové Hraběcí  
druh pozemku: trvalý travní porost 
výměra: dle GP č. 197-48/2021 vedený jako p. p. č. 520/20 - trvalý travní porost o výměře 
1.261 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku (328.000 Kč) + DPH + náklady 

Usnesení č. 10/72R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 520/13, katastr: Nové Hraběcí  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 197-48/2021 vedený jako p. p. č. 
520/13 - trvalý travní porost o výměře 1.261 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku (328.000 Kč) + DPH + náklady 
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2.1.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 11/72R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

St. p. č.: 61, katastr: Království 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 445 m2 
P. p. č.: 186, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 917 m2 
P. p. č.: 187, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.101 m2 

P. p. č.: 188, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 270 m2 
P. p. č.: 2766, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 72 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku (883.000 Kč) + DPH + náklady 

2.1.9 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 12/72R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2550, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 867 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku (226.000 Kč) + DPH + náklady 

2.1.10 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 13/72R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2673, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.112 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku (371.000 Kč) + DPH + náklady 

2.1.11 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 14/72R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 11/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 898 m2 
P. p. č.: 11/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost 
výměra: 1.314 m2, účel: stavba RD 

cena: dle znaleckého posudku (434.000 Kč) + DPH + náklady 

2.1.12 Revokace usnesení č. 25/69R/2021 

Usnesení č. 15/72R/2021: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 25/69R/2021 z 69. 
zasedání rady města ze dne 07.04.2021 tak, že: „účel: stavba RD“ a „cena: 100 Kč/m2 + 
DPH + náklady“ se mění na „účel: stavba propustku“ a „cena: 100 Kč/m2 + náklady“. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a Závěrečného účtu města 
Šluknov za rok 2020 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2020 

Usnesení č. 16/72R/2021: Rada města Šluknov projednala celoroční hospodaření a návrh 
závěrečného účtu města Šluknov za rok 2020 a doporučuje zastupitelstvu města 
rozhodnout o vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2020 
a schválit závěrečný účet města za rok 2020. 

Usnesení č. 17/72R/2021: Rada města Šluknov projednala účetní závěrku města Šluknov 
sestavenou k 31.12.2020 a doporučuje zastupitelstvu města tuto účetní závěrku schválit. 
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Usnesení č. 18/72R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí Zprávu 
o výsledku přezkoumání hospodaření města Šluknov za rok 2020. 

Usnesení č. 19/72R/2020: Rada města Šluknov projednala výsledek hospodaření běžného 
účetního období roku 2020 města Šluknov ve výši 24.023.128,29 Kč. 

3.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – rozdělení hospodářského 
výsledku 

Usnesení č. 20/72R/2021: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy 
Šluknov, příspěvkové organizace, projednala a souhlasí s celoročním hospodařením za 
rok 2020 a schvaluje účetní závěrku. 

Usnesení č. 21/72R/2021: Rada města z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, projednala výsledek hospodaření a schvaluje jeho převod ve 
výši 45.085,35 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

3.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – 
rozdělení hospodářského výsledku 

Usnesení č. 22/72R/2021: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, projednala a souhlasí 
s celoročním hospodařením a schvaluje účetní závěrku. 

Usnesení č. 23/72R/2021: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace projednala výsledek 
hospodaření a schvaluje jeho převod ve výši 19.909,85 Kč do rezervního fondu 
příspěvkové organizace. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Přijetí věcného daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 24/72R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, 
schvaluje přijetí věcného daru, a to 10 ks antigenních testů Antigen rapid test v hodnotě 
590 Kč od paní Lenky Hanušové, Svatopluka Čecha 816, 407 77 Šluknov. 

4.2 Odměna pro ředitelku ZŠ 

Usnesení č. 25/72R/2021: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní 
školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, p. Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Smlouva – Sčítání lidu 2021 

Usnesení č. 26/72R/2021: Rada města Šluknov ruší 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.  

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                            
starostka města  
 


