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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 
z 81. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 22. září 2021 v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – změna odpisového plánu 
2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2021 

3. Odbor kultury 
3.1 Smlouva – vystoupení Ondřeje Rumla na akci „Rozsvěcení vánočního stromu“ 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Podání žádosti o dotaci na zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny 
4.2 Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu „Zasíťování 

lokality pro Jihozápad – I. etapa“ 
5. Odbor správy majetku 

5.1 Přidělení bytů 
5.2 Pozemky 
5.3 Prominutí nájemného v nebytových prostorách – sauna na městském stadionu 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 

2021/2022 
6.2 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/81R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 81. schůze rady města 
dne 22.09.2021 dle předloženého návrhu. Usnesení bylo schváleno. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – změna odpisového plánu 

Usnesení č. 2/81R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy, příspěvkové 
organizace schvaluje odpisový plán na rok 2021, dle předloženého návrhu. Usnesení bylo 
schváleno. 

Usnesení č. 3/81R/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. Usnesení bylo schváleno. 
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2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2021 

Usnesení č. 4/81R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 8 v roce 2021 dle předloženého návrhu. Usnesení bylo schváleno. 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva – vystoupení Ondřeje Rumla na akci „Rozsvěcení vánočního stromu“ 

Usnesení č. 5/81R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu na vystoupení umělce 
Ondřeje Rumla na akci „Rozsvěcení vánočního stromu“ dne 26.11.2021 na šluknovském 
náměstí mezi městem Šluknov a EDWARD TOMAS PRODUKTION s.r.o., se sídlem Pod 
Stupni 10, 101 00  Praha 10, IČ 25638556, DIČ CZ25638556, dle předloženého návrhu. 
Usnesení bylo schváleno. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 

4.1 Podání žádosti o dotaci na zřízení sběrného dvora v areálu kompostárny 

Usnesení č. 6/81R/2021: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu 
z Programu pro podporu Odpadového hospodářství obcí na období 2017 - 2025 pro 
projekt „Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny“ 
včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 30 % z celkových uznatelných 
nákladů projektu z rozpočtu města Šluknov, dle předloženého návrhu. Usnesení bylo 
schváleno. 

4.2 Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu „Zasíťování 
lokality pro Jihozápad – I. etapa“ 

Usnesení č. 7/81R/2021: Rada města Šluknov schvaluje příkazní smlouvu mezi městem 
Šluknov a firmou ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk,  
IČ 254 87 892 za cenu 135.000 Kč bez DPH na výkon technického dozoru stavebníka 
v rámci akce „Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa“, dle předloženého návrhu. 
Usnesení bylo schváleno. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 8/81R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou od 01.10.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 126, 
č. b. XX, ul. Nerudova Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 126, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 9/81R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou od 01.10.2021 do 31.12.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky 
v domě č. p. 590, č. b. XX, ul. Jiráskova Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 590, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX. Usnesení bylo schváleno. 

5.2 Pozemky 

5.2.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 10/81R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 1556, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.149 m2 
P. p. č.: 2752/5, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 86 m2 
účel: stavba RD, cena: znalecký posudek + DPH + náklady 
Usnesení bylo schváleno. 
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5.2.2 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 11/81R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IP-12-4013061/VB002, na části p. p. č. 2736 – ostatní plocha – ostatní plocha, ostatní 
komunikace (cca 6 bm) v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, 
provozování, oprava a údržba kabelového vedení NN pro stavbu „č. IP-12-4013061/VB002, 
DC-CÍSAŘSKÝ, ppč. 314/1, PŘÍPOJKA KNN“, za cenu 2.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Usnesení bylo schváleno. 

5.3 Prominutí nájemného v nebytových prostorách – sauna na městském stadionu 

Usnesení č. 12/81R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o prominutí nájemného za měsíc 
září až prosinec 2021 pro XXX z důvodu uzavření prostor sauny a nemožnosti tak 
vykonávat činnost. Usnesení bylo schváleno. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 
2021/2022 

Usnesení č. 13/81R/2021: Rada města jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace povoluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění pro školní 
rok 2021/2022 výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním 
předpisem ve čtyřech třídách mateřské školy, a to na počet 25, 25, 25, a 28 dětí, tj. o jedno 
dítě ve třech třídách, o čtyři děti v jedné třídě z celkem osmi tříd mateřské školy dle návrhu. 
Usnesení bylo schváleno. 

6.2 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 

Usnesení č. 14/81R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci při 
zajištění projektu Příběhy našich sousedů mezi městem Šluknov a neziskovou organizací 
POST BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61,110 00  Praha 1, 110 00 zastoupená 
na základě plné moci Mgr. Magdalénou Benešovou, vedoucí vzdělávacích projektů, 
IČ 26548526, DIČ CZ26548526, dle předloženého návrhu. Usnesení bylo schváleno. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                     
starostka města  
 


