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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 95. schůze Rady města Šluknov 

konané 9. března 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Žádost o odpis pohledávky – přestupky 
2.2 Návrh rozpočtového opatření č. 2 v roce 2022 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy sladovny 

č. p. 645, Šluknov – etapa III (dokončení)“ 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Pozemky 
7. Informace místostarosty 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/95R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 95. schůze rady města dne 
09.03.2022 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/95R/2022: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 95. schůze rady 
města z důvodu nepřítomnosti starostky města člena rady města Petra Kociána, DiS. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Žádost o odpis pohledávky – přestupky 

Usnesení č. 3/95R/2022: Rada města Šluknov schvaluje odpis pohledávky za nezletilé osoby 
ve výši 6.000 Kč. 

2.2 Návrh rozpočtového opatření č. 2 v roce 2022 

Usnesení č. 4/95/2022: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
v roce 2022 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy sladovny 
č. p. 645, Šluknov – etapa III (dokončení)“ 

Usnesení č. 5/95R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, 
Šluknov – etapa III (dokončení)“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením 
firem dle návrhu.  

Usnesení č. 6/95R/2022: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, 
Šluknov – etapa III (dokončení)“, dle předloženého návrhu.  
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Usnesení č. 7/95R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava krovu a střechy sladovny 
č. p. 645, Šluknov – etapa III (dokončení)“: Petr Kocián, DiS. (předseda), Mgr. Martin Chroust, 
Bc. Michal Bušek, Náhradníci: Ing. Petr Masopust, Jindřich Müller, Jiří Beneš. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Zrušení usnesení č. 19/92R/2022 

Usnesení č. 8/95R/2022: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 19/92R/2022 ze dne 09.02.2022. 

4.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 9/95R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2273/116, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 125 m2 
účel: zbudování parkoviště pro 4 auta, cena: 2.000 Kč/rok  

4.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 10/95R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

p. p. č.: část 2568/38, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 701-110/2021 vedený jako p. p. č. 2568/47 - 
trvalý travní porost o výměře 168 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.1.4 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 11/95R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 10.03.2022 firmě MADURAKON s.r.o., IČ 07114848, se sídlem Havelská 
499/27, 110 00 Praha 1, za cenu 5.000 Kč/rok na zbudování odstavné plochy a podnikání.  

P. p. č.: část 1376/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 400 m2 
účel: podnikání - zbudování odstavné plochy, přístup, cena: 5.000 Kč/rok  

5. Informace tajemnice 

 

6. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r. 
starostka města 


