




1

 
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 96. schůze Rady města Šluknov 

konané 23. března 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor sociálních věcí 

2.1 Informace o pečovatelské službě města Šluknov 
2.2 Program prevence kriminality 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Zadání veřejné zakázky na akci „Vila č. p. 638 – Repase balkonových dveří 2. NP 

(knihovna Šluknov) - II. etapa“ 
3.2 Smlouva o dílo „Nasazení a poskytování služby UtilityReport“ 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Pozemky 
4.2 Záměr pronájmu prostor k podnikání – cukrárna ve Šluknovském zámku 

5. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 
5.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

6. Informace místostarosty 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/96R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 96. schůze rady města dne 
23.03.2022 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor sociálních věcí (OSV) 

2.1 Informace o pečovatelské službě města Šluknov 

Usnesení č. 2/96R/2022: Rada města Šluknov bere na vědomí informace o Výroční zprávě 
Pečovatelská služby města Šluknov za rok 2021.   

2.2 Program prevence kriminality 

Usnesení č. 3/96R/2022: Rada města Šluknov souhlasí s podáním žádosti projektu „Šluknov – 
Asistent prevence kriminality_2022“ v rámci dotačního programu MVČR Programu prevence 
kriminality na místní úrovni na rok 2022. 

Usnesení č. 4/96R/2022: Rada města Šluknov souhlasí s finanční spoluúčastí v projektu 
„Šluknov – Asistent prevence kriminality_2022“ v rámci dotačního programu MVČR Programu 
prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022, a to podílem vlastních prostředků města 
Šluknov ve výši 10,36%, tj. 47.800 Kč.  

Usnesení č. 5/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti na projekt „Šluknov – 
Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická_2022“ pro rok 2022 do Programu prevence 
kriminality na místní úrovni 2022 MVČR. 

Usnesení č. 6/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu 
„Šluknov – Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická_2022“ pro rok 2022 do Programu 
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prevence kriminality na místní úrovni 2022 MVČR podílem vlastních prostředků města Šluknov 
ve výši 48,5%, tj. 329.619,97Kč. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Zadání veřejné zakázky na akci „Vila č. p. 638 – Repase balkonových dveří 2. NP 
(knihovna Šluknov) - II. etapa“ 

Usnesení č. 7/96R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o udělení výjimky dle odst. 4, čl. 25 
Směrnice č. 9/2016 – O zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek k užití přímého 
zadání zakázky „Vila č. p. 638 – Repase oken a balkonových dveří 2. NP (knihovna Šluknov) - 
II. etapa“. 

Usnesení č. 8/96R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zadání zakázky „Vila č. p. 638 – 
Repase oken a balkonových dveří 2. NP (knihovna Šluknov) - II. etapa“ firmě Tomáš Knazovič 
DŘEVOPLUS Rumburk, sídlem Nová 6, 407 77 Rumburk, IČ 64708861, dle předloženého 
návrhu. 

Usnesení č. 9/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou DŘEVOPLUS Tomáš Knazovič, Nová 6, 408 01 Rumburk, IČ 64708861, na akci „Vila 
č. p. 638 – Repase oken a balkonových dveří 2. NP (knihovna Šluknov) - II. etapa“, za cenu 
746.900 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

3.2 Smlouva o dílo „Nasazení a poskytování služby UtilityReport“ 

Usnesení č. 10/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo „Nasazení 
a poskytování služby UtilityReport“ mezi městem Šluknov a společností HRDLIČKA 
spol. s r. o., sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ 18601227, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 11/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4001577/ 
SOBS/001, na části p. p. č. 535/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 1039/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace (cca 6 bm) v k. ú. Rožany, obec Šluknov, za účelem zřízení, 
umístění, provozování, oprava a údržba kabelového vedení NN pro stavbu „IZ-12-
4001577/SOBS/001 DC-ROŽANY, ppč. 507/11, ÚPRAVA KNN“, za cenu 2.000 Kč, bez DPH, ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

4.1.2 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 12/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části p. p. č. 1540 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, na části p. p. č. 1590/1 – ostatní plocha, zeleň, na části p. p. č. 1577 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 1493/4 – zastavěná plocha a nádvoří, čp. 1032, na 
části p. p. č. 1505/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 1516/2 – ostatní 
plocha, jiná plocha, na části p. p. č. 1505/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na části 
p. p. č. 2273/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 2273/77 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, na části p. p. č. 2273/90 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na části 
p. p. č. 2273/38 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 2273/32 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, na části p. p. č. 2273/2 – ostatní plocha, zeleň, na části p. p. č. 2273/26 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 2273/135 – ostatní plocha, zeleň a na části 
p. p. č. 2273/130 – trvalý travní porost, vše v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, 
umístění, provozování, opravě a údržbě komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, za 
cenu 50 Kč/bm + 500 Kč za každý nadzemní rozvaděč bez DPH, ve prospěch CETIN a. s., 
IČ 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. 
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4.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 13/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 24.03.2022 XXX, za cenu 0,20Kč/m2/rok, za účelem zemědělské činnosti.  

P. p. č.: 578/7, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: orná půda, výměra: 1.665 m2 
účel: zemědělská činnost, cena: 0.20 Kč/m2/rok 

Usnesení č. 14/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 4 k nájemní smlouvě 
č. 12/NP-2013 dle návrhu.  

4.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 15/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek pro stavbu RD.  

p. p. č.: část 1978/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 2035-62/2021 vedený jako p. p. č. 
1978/16 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.274 m2 

účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku (554.000 Kč) + DPH + náklady  

4.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 16/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

p. p. č.: 2621/12, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.113 m2 

účel: zahrada, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

4.1.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 17/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 578/9, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.052 m2 

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

4.1.7 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 18/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 1105, katastr: Rožany 
druh pozemku: zahrada, výměra: 138 m2 

p. p. č.: 596, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 103 m2 

účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.1.8 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 19/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 2448/3, katastr: Císařský 
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 65 m2 

P. p. č.: 2514/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 8.766 m2 

P. p. č.: 2519/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 2.436 m2 

P. p. č.: 2545/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 830 m2 

P. p. č.: 2545/3, katastr: Císařský 
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 2.742 m2 

P. p. č.: 2545/4, katastr: Císařský 
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druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 1.220 m2 

P. p. č.: 2617/6, katastr: Císařský 
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 1.046 m2 

P. p. č.: 3119/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 656 m2 

P. p. č.: 3049, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 3.491 m2 

P. p. č.: 3104, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 2.697 m2 

P. p. č.: 578/7, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: orná půda, výměra: 1.665 m2 

P. p. č.: 308/2, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.156 m2 

účel: scelení pozemků, cena: dle znaleckého posudku + náklady 

4.2 Záměr pronájmu prostor k podnikání – cukrárna ve Šluknovském zámku 

Usnesení č. 20/96R/2022: 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. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

Usnesení č. 21/96R/2022: Rada města Šluknov schvaluje „Hromadnou licenční smlouvu 
o veřejném provozování č. VP_2022_25343“ mezi městem Šluknov a společností OSA – 
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 786/20, 
160 56 Praha 6, IČ 63839997, na veřejné provozování ve Šluknovském zámku – Regionálním 
informačním centru v období od 01.012022 do 31.012.2022, za sjednanou autorskou odměnu 
5.795 Kč bez. DPH, dle přiloženého návrhu. 

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.   
starostka města    
 
 
 
 
 


