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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 85. schůze Rady města Šluknov 

konané 15. listopadu 2021 v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
2.2 Pojištění vozidel pro rok 2022  
2.3 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 

3. Odbor kultury 
3.1 Zámecké slavnosti 2022 – Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění kulturního 

programu 
3.2  Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury – změna termínu 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Dodatek ke smlouvě o připojení odběrného místa – Dětské dopravní hřiště 
4.2 Dodatek smlouvy o dílo na akci „Pasportizace inženýrských sítí v majetku města 

Šluknov a aktualizace pasportu zeleně“ 
5. Odbor ekonomický 

5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12 v roce 2021 
6. Odbor vnitřní správy 

6.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov 
6.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov  

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/85R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 85. schůze rady města 
dne 15.11.2021 dle předloženého návrhu. Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 2/85R/2021: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 85. schůze rady 
města, z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena rady 
města p. Petra Kociána, DiS. Usnesení bylo schváleno. 

2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 3/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2644/3, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP č. 696-094/2021 o výměře 1.042 m2 
účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku (356.000 Kč) + náklady 
Usnesení bylo schváleno. 
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2.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení nebylo přijato. 

2.1.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 4/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2963, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 698-100/2021 vedený 
jako p. p. č. 2963/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 140 m2 

účel: zpevnění přístupové cesty  
minimální cena: dle znaleckého posudku (47.000 Kč) + náklady 
Usnesení bylo schváleno. 

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 5/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 766/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 2055-137/2021 vedený jako díl „a“ o výměře 10 m2 
účel: pozemek pod stavbou, minimální cena: 600 Kč/m2 + DPH +náklady 
Usnesení bylo schváleno.  

2.1.5 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 6/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 16.11.2021 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrady a stavby na cizím pozemku.  

P. p. č.: 2745/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 170 m2 
Usnesení bylo schváleno. 

2.1.6 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 7/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených 
pozemků na dobu neurčitou od 16.11.2021 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem 
pastviny pro koně.  

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 
Usnesení bylo schváleno. 

2.1.7 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 8/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 16.11.2021 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrady.  

P. p. č.: část 2273/116, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 504 m2 
Usnesení bylo schváleno. 

2.1.8 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku na dobu určitou 

Usnesení č. 9/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku na dobu určitou 5 let níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1528/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 972 m2 
účel: zahrada - odpočinková zóna, cena: 2,50 Kč/m2/rok 
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Usnesení bylo schváleno. 

2.1.9 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 10/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby 
č. IP-12-4012961, na části p. p. č. 2769/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 5 bm) 
v k. ú. Království, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
kabelového vedení kNN pro stavbu „č. IP-12-4012760/VB, DC-KRÁLOVSTVÍ, ppč. 35, 
PŘÍPOJKA KNN“, za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. Usnesení bylo 
schváleno. 

2.2 Pojištění vozidel pro rok 2022 

Usnesení č. 11/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje navýšení Pojistné smlouvy 
č. 6667700234 o pojištění vozidel – Flotila mezi Městem Šluknov a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká 
republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. 
Zn. B 1897, dle prolongačních podmínek, na částku 183.723 Kč. Usnesení bylo schváleno. 

2.3 Žádost o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání 

Usnesení č. 12/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu 
prostor sloužících podnikání, uzavřené dne 15.07.2021 mezi městem Šluknov 
a Ing. Markem Kopeckým, Dr. E. Beneše 7, 407 77 Šluknov, dohodou ke dni 30.11.2021. 
Usnesení bylo schváleno. 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Zámecké slavnosti 2022 – Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění kulturního 
programu 

Usnesení č. 13/85/2021: Rada města Šluknov projednala a schvaluje dle Čl. 25 odst. 4 
výjimku z užití směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek 
při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zprostředkování zajištění kulturního 
programu a technického zajištění akce „Zámecké slavnosti 2022“ ve dnech 01. – 
02.07.2022 a  schvaluje přímé zadání této veřejné zakázky malého rozsahu Marii Kucerové, 
Děčínská 298, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 72654007 za celkovou konečnou cenu 
781.230 Kč. Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 14/85R/2021: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Příkazní smlouvu na 
zprostředkování zajištění kulturního programu a technického zajištění akce „Zámecké 
slavnosti 2022“ ve dnech 01. – 02.07.2022, mezi městem Šluknov (příkazce)  
a paní Marií Kucerovou (příkazník), Děčínská 298, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou,  
IČ 72654007, za celkovou konečnou cenu 781.230 Kč (příkazník není plátce DPH), dle 
předloženého návrhu. Usnesení bylo schváleno. 

3.2 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury – změna termínu 

Usnesení č. 15/85R/2021: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov 
č. 19/83R/2021 ze dne 20.10.2021 takto: slova „dne 19.11.2021 od 15:00 do 20:00 hodin“ se 
nahrazují slovy: „nejpozději do 31.12.2021“. Usnesení bylo schváleno. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Dodatek ke smlouvě o připojení odběrného místa – Dětské dopravní hřiště 

Usnesení č. 16/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek ke smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení číslo: 4121640594 mezi 
městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, 
IČ 24729035. Usnesení bylo schváleno. 
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4.2 Dodatek smlouvy o dílo na akci „Pasportizace inženýrských sítí v majetku města 
Šluknov a aktualizace pasportu zeleně“ 

Usnesení č. 17/85R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. ORŽP 18/2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pasportizace inženýrských 
sítí v majetku města Šluknov a aktualizace pasportu zeleně“ mezi městem Šluknov 
a společností HRDLIČKA spol. s r. o., sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ 18601227, 
dle předloženého návrhu. Usnesení bylo schváleno. 

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12 v roce 2021 

Usnesení č. 18/85R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 12 v roce 2021 dle předloženého návrhu. Usnesení bylo schváleno. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov 

Usnesení č. 19/85R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o přiznání mimořádné odměny 
ředitelce Mateřské školy Šluknov Mgr. Janě Korečkové dle návrhu. Usnesení bylo 
schváleno. 

6.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov 

Usnesení č. 20/85R/2021: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní 
školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, p. Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu. 
Usnesení bylo schváleno. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                  
starostka města  
 
 
 
 
 
 


