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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 77. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 28. července 2021 v zasedací místnosti 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor sociálních věcí 

2.1 Návrh na vyřazení Terénní pečovatelské služby Šluknov ze Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje    

3. Odbor správy majetku 
3.1 Pozemky 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o dílo na akci „Ošetření památných stromů na Šluknovsku v roce 2021“   
4.2 Zadávací řízení na akci “Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa“ 

5. Odbor ekonomický  
5.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2021 
5.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – odvod finančních prostředků do 

rozpočtu zřizovatele 
5.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 v roce 2021 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s Vodafone Czech Republic, a. s. 

(zaměstnanecký program) 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/77R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 77. schůze rady města 
dne 28.07.2021 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/77R/2021: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 77. schůze 
rady města, z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena 
rady města Jiřího Beneše. 

2. Odbor sociálních věcí (OSV) 

2.1 Návrh na vyřazení Terénní pečovatelské služby Šluknov ze Základní sítě sociálních 
služeb Ústeckého kraje    

Usnesení č. 3/77R/2021: Rada města Šluknov schvaluje na základě poskytnutých 
informací o Regionálních kartách sociálních služeb Ústeckého kraje, vyřazení Terénní 
pečovatelské služby města Šluknov ze Základní sítě sociálních služeb k 31.12.2021.  
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3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 4/77R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2273/116, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 4.101 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 5/77R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 683, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 302 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

3.1.3 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 6/77R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-
12-4012482, na části p. p. č. 3049/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 3061 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 4 bm) v k. ú. Království, obec Šluknov, za účelem 
zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kabelového vedení NN pro stavbu „č IP-
12-4012482, DC-Království, ppč. 2464/1, PŘÍPOJKA KNN“, za cenu 2.000 Kč bez DPH, ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

3.1.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 7/77R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 1542 – ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 1547/2 – ostatní plocha, 
sport a rekr. plocha dle GP č. 2012-149/2020 v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem 
zřízení, umístění, provozování, opravě a údržbě plynové přípojky pro akci s názvem „KŘP-
Ú DĚČÍN, ŠLUKNOV - DODÁVKA TEPLA A TUV“, za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně 
1.000 Kč bez DPH, ve prospěch Česká republika – Krajské ředitelství policie Ústeckého 
kraje, IČ: 75151537, se sídlem Lidické náměstí 899/9, 401 79 Ústí nad Labem. 

Usnesení č. 8/77R/2021: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov a Českou republikou – 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, IČ: 75151537, se sídlem Lidické náměstí 899/9, 
401 79 Ústí nad Labem dle návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o dílo na akci „Ošetření památných stromů na Šluknovsku v roce 2021“ 

Usnesení č. 9/77R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 22/2021 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Ošetření památných stromů na Šluknovsku 
v roce 2021“ mezi městem Šluknov a Mgr. Renatou Wachovou, s místem podnikání 
Pavlovická 1369, 460 01 Liberec, IČ 66647037, za nabídkovou cenu 141.405 Kč (zhotovitel 
není plátce DPH).  

4.2 Zadávací řízení na akci “Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa“   

Usnesení č. 10/77R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. 
etapa“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 
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Usnesení č. 11/77R/2021: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zasíťování lokality pro 
Jihozápad – I. etapa“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 12/77R/2021: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Zasíťování lokality pro 
Jihozápad – I. etapa“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal 
Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS.  

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2021 

Usnesení č. 13/77R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci 
o lnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2021.  

5.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – odvod finančních prostředků 
do rozpočtu zřizovatele 

Usnesení č. 14/77R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy  
Šluknov, příspěvkové organizace stanovuje odvod finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 15/77R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy, příspěvkové 
organizace schvaluje změnu závazných ukazatelů na rok 2021 stanovených v rámci 
Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2021, dle 
předloženého návrhu.  

5.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 v roce 2021 

Usnesení č. 16/77R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 6 v roce 2021 dle předloženého návrhu. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s Vodafone Czech Republic, a. s. 
(zaměstnanecký program) 

Usnesení č. 17/77R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě  
o spolupráci mezi městem Šluknov a společností Vodafone Czech Republic, a. s., se 
sídlem náměstí Junkových 2, 155 00  Praha 5, IČ 25788001, kterým se prodlužuje doba 
trvání smlouvy do 31.05.2021 (po dobu trvání Rámcové smlouvy o prodeji zboží 
a poskytování služeb Vodafone OneNet ř. 015225), dle předloženého návrhu. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 

  
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                           
starostka města            
 
 
 
 
 
 
 


