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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 83. schůze Rady města Šluknov 

konané 20. října 2021 v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Plán inventur na rok 2021 
2.2 Přidělení bytů 
2.3 Pozemky 

3. Odbor ekonomický 
3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2021 
3.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – odvod finančních prostředků do 

rozpočtu zřizovatele 
3.3 Základní škola J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov – odpisový plán na rok 

2021, 2022 
3.4 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2021 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí  
4.1 Smlouva o dílo na akci „Odstranění havárie propadu na cyklostezce v Rožanech“  

5. Odbor kultury 
5.1 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury 
5.2 Zámecké slavnosti 2021 – Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění kulturního 

programu 
6. Odbor vedení města 

6.1 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-VZ-7/2021 

6.2 Informační koncepce města Šluknov na období 2021 – 2026 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/83R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 83. schůze rady města 
dne 20.10.2021 dle předloženého návrhu po jeho doplnění. 

2. Odbor správy majetku 

2.1 Plán inventur na rok 2021 

Usnesení č. 2/83R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Plán inventur na rok 2021, dle 
předloženého návrhu.  
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2.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 3/83R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou od 01.11.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 1093, č. b. XX, ul. Lužická Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX.  

2.3 Pozemky 

2.3.1 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 4/83R/2021: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
č. 12/NP-2015 uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.10.2021, podle  čl. IV, 
odst. 1, odst. 1, bod 1 nájemní smlouvy. 

2.3.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 5/83R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2745/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 170 m2 
účel: zahrada, stavba na cizím pozemku, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.3.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 6/83R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 1348, katastr: Císařský, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.045 m2 
P. p. č.: 1347/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost plocha, výměra: 1.139 m2 
P. p. č.: 1347/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 496 m2 
účel: pastvina pro koně, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

2.3.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 7/83R/2021: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru prodeje části 
níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2621/12, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP cca 400 m2 
účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

2.3.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 8/83R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 226/1, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.595 m2 

účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku (291.885 Kč) + náklady 
p. p. č.: 242, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.495 m2

 

účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku (273.585 Kč) + náklady 

2.3.6 Zřízení věcného břemene   
Usnesení č. 9/83R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IP-12-4012760, na části p. p. č. 501 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 38 bm) 
v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
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kabelového vedení kNN pro stavbu „č. IP-12-4012760/VB, DC- ŠLUKNOV, ppč. 611, 
PŘÍPOJKA KNN“, za cenu 2.600 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2021 

Usnesení č. 10/83R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2021. Výsledek hlasování: pro – 
4, proti – 0, zdrželi se – 0. Usnesení bylo schváleno. 

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

Usnesení č. 11/83R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy, příspěvkové 
organizace schvaluje převod finančních prostředků ve výši 220.000 Kč z rezervního fondu 
do fondu investičního, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 12/83R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy, příspěvkové 
organizace stanovuje odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 13/83R/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. 

3.3 Základní škola J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov – odpisový plán na 
rok 2021, 2022 

Usnesení č. 14/83R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, změnu 
závazných ukazatelů na rok 2021 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2021, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 15/83R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, 
schvaluje odpisový plán na rok 2021, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/83R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje 
odpisový plán na rok 2022, dle předloženého návrhu.  

3.4 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2021 

Usnesení č. 17/83R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 11 v roce 2021 dle předloženého návrhu.  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 

4.1 Smlouva o dílo na akci „Odstranění havárie propadu na cyklostezce v Rožanech“  

Usnesení č. 18/83R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 31/2021 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Odstranění havárie propadu na cyklostezce 
v Rožanech“ mezi městem Šluknov a firmou ZEPS s. r. o., sídlem Lindava 84, 471 58 
Cvikov, IČ 28688651, za nabídkovou cenu 204.081,38 Kč bez DPH. 

5. Odbor kultury 

5.1 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury 

Usnesení č. 19/83R/2021: Rada města Šluknov rozhodla na základě žádosti o snížení 
pronájmu sálu v Domě kultury Šluknov, podané Svazem tělesně postižených v České 
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republice, z. s., se sídlem Šluknov, Lužická 1093, zastoupeným paní Boženou Zemanovou, 
na pořádání podzimní schůze Svazu tělesně postižených z. s., která se uskuteční dne 
19.11.2021 od 15:00 do 20:00 hodin, poskytnout slevu z obvyklého nájemného (3.500 Kč) 
ve výši 2.500 Kč. 

5.2 Zámecké slavnosti 2021 – Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění 
kulturního programu 

Usnesení č. 20/83R/2021: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rezervaci koncertu 
na Zámecké slavnosti 2022, které se uskuteční v termínu 01.07. – 02.07.2022 a to na pátek 
01.07.2022  interpreta Adama Mišíka. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-VZ-7/2021 

Usnesení č. 21/83R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě 
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 
č. DCA-VZ-7/2021 ze dne 17.03.2021 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem 
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 na dvě pracovní místa (uklízeč 
veřejných prostranství) na dobu od 01.04.2021 do 31.03.2022 s výší mzdového příspěvku 
15.000 Kč měsíčně, dle předloženého návrhu.  

6.2 Informační koncepce města Šluknov na období 2021 – 2026 

Usnesení č. 22/83R/2021: Rada města Šluknov schvaluje podle zákona č. 365/2000 Sb. 
o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů „Informační 
koncepci města Šluknov na období 2021 – 2026“, vč. příloh č. 1, 2, 3 a 4 s účinností od 
21.10.2021, dle návrhu. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                           
starostka města  
 


