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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 79. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 25. srpna 2021 v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města pro rok 2022 
2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 v roce 2021 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ORŽP 1/2021 - „Revitalizace východní fasády Domu kultury 

Šluknov (III. etapa)“ 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Pozemky 
5. Odbor vedení města  

5.1 Smlouva o poskytování služeb komunikačního ekosystému mobilní rozhlas 
5.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o jiném způsobu spolupráce – poradenství BOZP a PO 
5.3 Opatření obecné povahy 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/79R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 79. schůze rady města dne 
25.08.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města pro rok 2022 

Usnesení č. 2/79R/2021: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Program pro poskytování 
účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2022 včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2 
dle předloženého návrhu.    

Usnesení č. 3/79R/2021: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2022 dle předloženého návrhu.    

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 v roce 2021 

Usnesení č. 4/79R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 7 v 
roce 2021 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ORŽP 1/2021 - „Revitalizace východní fasády Domu kultury 
Šluknov (III. etapa)“ 

Usnesení č. 5/79R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
1/2021, mezi městem Šluknov a firmou WAKOS, s.r.o., sídlem Vrchlického 1023/10, 408 01 
Rumburk, IČ 62241834, na prodloužení termínu lhůty plnění, dle předloženého návrhu. 
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4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 6/79R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 26.08.2021 XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

P. p. č.: 2273/116, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.025 m2 

Usnesení č. 7/79R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 26.08.2021 XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: 2273/116, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.025 m2 

4.1.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 8/79R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 26.08.2021 XXX, za cenu 50 Kč/rok, za účelem sekání trávy.  

P. p. č.: 683, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 302 m2 

4.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 9/79R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 26.08. XXX, za cenu 50 Kč/rok, za účelem zřízení zahrady.  

P. p. č.: část 915, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 15 m2 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Smlouva o poskytování služeb komunikačního ekosystému mobilní rozhlas 

Usnesení č. 10/79R/2021: Rada města Šluknov neschvaluje Smlouvu o poskytování služeb 
komunikačního ekosystému mobilní rozhlas mezi navrženou společností  MUNIPOLIS s.r.o., 
Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno.  

5.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o jiném způsobu spolupráce – poradenství BOZP a PO   

Usnesení č. 11/79R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o jiném způsobu spolupráce schválenou Radou města Šluknov dne 05.06.2017, uzavřenou ve 
smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi městem Šluknov 
a společností Lichtenstein, s. r. o. se sídlem Václava Rady 1465/2, 156 00 Praha 5, zastoupenou 
XXX, jednatelkou, IČ 24292451, na poskytování služeb, konzultací a odborného vedení v oboru 
požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na dobu neurčitou od 01.09.2021 dle 
předloženého návrhu. 

5.3 Opatření obecné povahy 

Usnesení č. 12/79R/2021: Rada města Šluknov schvaluje znění žádosti o vydání opatření obecné 
povahy a pověřuje starostku pí Mgr. Evu Džumanovou k předání žádosti paní tajemnici Ing. Evě 
Baborákové k vyřízení. 

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

  
   
 
 
Mgr. Eva Džumanová                  
starostka města         


