
 

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 78. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 11. srpna 2021 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1    Neinvestiční dotace na fasády a střechy 2022 
2.2 Havarijní oprava střechy MŠ Žižkova  

3. Odbor správy majetku 
3.1 Pojištění  
3.2 Pozemky  
3.3 Přidělení bytu 

4. Informace starostky 
5. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/78R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 78. schůze rady města 
dne 11.08.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Neinvestiční dotace na fasády a střechy 2022 

Usnesení č. 2/78R/2021: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Neinvestiční dotační 
program na opravy fasád a střech v roce 2022 dle předloženého návrhu.  

2.2 Havarijní oprava střechy MŠ Žižkova 

Usnesení č. 3/78R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „MŠ Žižkova č.p. 1032, Šluknov – 
havarijní oprava střechy – výměna krytiny“, a to za použití elektronického nástroje EZAK 
a oslovením firem dle návrhu.  

Usnesení č. 4/78R/2021: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „MŠ Žižkova č.p. 1032, Šluknov 
– havarijní oprava střechy – výměna krytiny“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 5/78R/2021: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „MŠ Žižkova č.p. 1032, Šluknov 
– havarijní oprava střechy – výměna krytiny“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin 
Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Bc. Ladislav Čurgali, Petr 
Kocián, DiS.. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1       Pojištění  
 

Usnesení č. 6/78R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 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  250 73 958, dle předloženého návrhu. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku  

Usnesení č. 7/78R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 1157/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 64 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.2.2 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 8/78R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
4012195/001, na části p. p. č. 117/1 – ostatní plocha, manipulační plocha a na části p. p. č. 
79 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 30 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za 
účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kabelového vedení NN pro stavbu 
„č. IP-12-4012195/001, DC-ŠLUKNOV, ppč. 51/2, PŘÍPOJKA KNN“, za cenu 2.468 Kč bez 
DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

3.3 Přidělení bytu 0+1, č. b. 11, druhé podlaží, ul. Lužická č. p. 1093 ve Šluknově –
pečovatelský byt 

Usnesení č. 9/78R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou od 01.09.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
1093, č. b. 11, ul. Lužická Šluknov, dle návrhu. 

4. Informace starostky 

 

5. Diskuze 

 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                 
starostka města  

 


