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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 84. schůze Rady města Šluknov 

konané 3. listopadu 2021 v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Záměry pronájmu nebytových prostor  
2.2 Pozemky 

3. Odbor vedení města 
3.1 Zrušení Servisní smlouvy na zabezpečovací systém radnice 

4. Informace starostky 
5. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/84R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 84. schůze rady města 
dne 03.11.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku 

2.1 Záměry pronájmu nebytových prostor 

2.1.1 Prostory v budově č. p. 1081 – bývalá kotelna v ulici Zahradní 

Usnesení č. 2/84R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytové prostory o výměře 145 m2 v budově č. p. 1081 na p. p. č. 1320/3 v k. ú. Šluknov v 
obci Šluknov.  

2.1.2 Prostory v budově č. p. 321 – místnost v 2. NP v Domě kultury 

Usnesení č. 3/84R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytové prostory o výměře 55 m2 ve 2. NP v budově č. p. 321 na p. p. č. 200 v k. ú. Šluknov 
a obci Šluknov.  

2.1.3 Prostory v budově č. p. 642 – zámecká kavárna 

Usnesení č. 4/84R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
prostory sloužící k podnikání o výměře 48,5 m2 v 1. NP budovy č. p. 642 na st. p. p. č. 167 
v k. ú. Šluknov v obci Šluknov.  

2.2 Pozemky 

2.2.1 Pronájem pozemku  

Usnesení č. 5/84R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 04.11.2021 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrady a parkování vozů.  

P. p. č.: 1326, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.618 m2 
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2.2.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 6/84R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených 
pozemků na dobu neurčitou od 04.11.2021 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem 
pastviny pro koně.  

P. p. č.: 1351/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 975 m2 
P. p. č.: 1351/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 486 m2 
P. p. č.: 1356, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 225 m2 

3. Odbor vedení města (OVM) 

3.1 Zrušení Servisní smlouvy na zabezpečovací systém radnice 

Usnesení č. 7/84R/2021: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 23/76R/2021, které zní: Rada 
města Šluknov schvaluje Servisní smlouvu mezi městem Šluknov a společností ELNIKA 
plus, s.r.o, Poštovní 412, 407 47 Varnsdorf, IČ 27260763, zastoupenou Ing. Markétou 
Starou, jednatelkou. 

4. Informace starostky 

 

5. Diskuze 

  

 
          
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                    
starostka města  
 


