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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 

 ze 108. schůze Rady města Šluknov 
konané 7. září 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Organizační složka kultura a cestovní ruch 

2.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
2.2 Svěření nevyhrazené pravomoci Rady města Šluknov organizační složce Kultura a 

cestovní ruch 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města pro rok 2023 
4. Odbor správy majetku  

4.1 Stanovení prodejní ceny vyřazovaného majetku 
4.2 Pozemky 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2023 
5.2 Koncepce místních turistických tras a naučných stezek ve Šluknově 

6. Odbor vnitřní správy 
 6.1 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 

6.2 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Odstranění digitální propasti na ZŠ 
Šluknov“ 

6.3 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 
2022/2023 

7. Informace starostky  
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/108R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 108. schůze rady města dne 
07.09.2022 dle předloženého návrhu. 

2. Organizační složka Kultura a cestovní ruch (OS KCR) 

2.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

Usnesení č. 2/108R/2022: Rada města Šluknov schvaluje „Hromadnou licenční smlouvu 
o veřejném provozování č. VP_2022_148939“ se 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 koncert skupiny Poutníci – reprodukovaná  hudba, dne 12.08.2022 za autorskou odměnu 
ve výši 549,50 Kč bez DPH, dle přiloženého návrhu.  

2.2 Svěření nevyhrazené pravomoci Rady města Šluknov organizační složce Kultura 
a cestovní ruch 

Usnesení č. 3/108R/2022: Rada města Šluknov svěřuje podle § 102 odst. 3 zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svou nevyhrazenou 
pravomoc k rozhodování při uzavírání Smluv o krátkodobém nájmu prostor ve Šluknovském 
zámku, v ul. Zámecká 642, Šluknov a Domě kultury, T. G. Masaryka 321, Šluknov, vč. podpisu 
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těchto smluv dle schváleného vzoru, vedoucímu Organizační složky Kultura a cestovní ruch 
s účinností od 08.09.2022, v souladu s platným Provozním a návštěvním řádem areálu 
Šluknovského zámku a s Provozním řádem Domu kultury Šluknov. 

Usnesení č. 4/108R/2022: Rada města Šluknov svěřuje svou nevyhrazenou pravomoc 
k rozhodování při všech úkonech souvisejících s uzavíráním licenčních smluv o veřejném 
provozování s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, vč. jejich podpisu, 
vedoucímu Organizační složky Kultura a cestovní ruch s účinností od 08.09.2022, v souladu 
s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města pro rok 
2023 

Usnesení č. 5/108R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Program pro 
poskytování účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2023 včetně Přílohy 
č. 1 a Přílohy č. 2 dle předloženého návrhu.    

Usnesení č. 6/108R/2022: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2023 dle předloženého návrhu.    

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Stanovení prodejní ceny vyřazeného majetku 

Usnesení č. 7/108R/2022: Rada města Šluknov stanovuje minimální prodejní cenu zahradního 
systému VARI, který využívala Základní škola J. Vohradského Šluknov, ve výši 5.000 Kč. 
V případě více zájemců bude zahradní VARI systém prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. 

4.2 Pozemky 

4.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 8/108R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: 2273/116, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.125 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 9/108R/2022: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1/3, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.000 m2 
účel: uložení dřeva 

4.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 10/108R/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: 76 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

4.2.4 Pronájem pozemku na dobu určitou (krátkodobý pronájem) 

Usnesení č. 11/108R/2022: Rada města Šluknov neschvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu určitou od 08.09.2022 do 06.10.2022 pro Lesy ČR s. p., Lesní správa 
Rumburk, Sukova 785/22a, 408 01 Rumburk, za cenu 3.720 Kč za pronajaté období, za účelem 
uložení dřeva.  

P. p. č.: část 1/3, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.000 m2 
účel: uložení dřeva, cena: 3.720 Kč/pronajaté období (08.09. – 06.10.2022) 
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5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2023 

Usnesení č. 12/108R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Neinvestiční dotační 
program na opravy fasád a střech v roce 2023 dle předloženého návrhu. 

5.2 Koncepce místních turistických tras a naučných stezek ve Šluknově 

Usnesení č. 13/108R/2022: Rada města Šluknov bere na vědomí a schvaluje koncepci místních 
turistických tras a naučných stezek ve Šluknově, zpracovanou Mgr. Martinem Gabryšem. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 

Usnesení č. 14/108R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění 
kulturně-vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů mezi městem Šluknov a neziskovou 
organizací POST BELLUM, o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61,110 00  Praha 1, zastoupená 
na základě plné moci XXX, vedoucí vzdělávacích projektů, IČ 26548526, DIČ CZ26548526, dle 
předloženého návrhu. 

6.2 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Odstranění digitální propasti na ZŠ 
Šluknov“ 

Usnesení č. 15/108R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Odstranění digitální propasti na ZŠ Šluknov“ firmě VICTUM SOCIETAS, spol. 
s r.o., Ve Smečkách 1316/18, Nové Město, 110 01 Praha 1, IČ 09546570, DIČ CZ09546570, za 
nabídkovou cenu 392 952,34 Kč vč. DPH. 

Usnesení č. 16/108R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Odstranění digitální propasti na ZŠ Šluknov“ mezi městem Šluknov 
a firmou VICTUM SOCIETAS, spol. s r.o., Ve Smečkách 1316/18, Nové Město, 110 01 Praha 1, 
IČ 09546570, DIČ CZ09546570, dle návrhu. 

6.3 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 
2022/2023 

Usnesení č. 17/108R/2012: Rada města jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace povoluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění pro školní rok 
2022/2023 výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním 
předpisem celkem o 16 dětí v osmi třídách mateřské školy.  

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
  
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města  


