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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 109. schůze Rady města Šluknov 
konané 21. září 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2022 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Přidělení bytů 
3.2 Pozemky 
3.3 Náhrada škody 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí  
4.1 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ULK STR22/53954 „Křížový vrch Šluknov“ 
4.2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava omítky tréninkové zdi 

na Městském stadionu Šluknov“ 
4.3 Smlouva o dílo na akci „Výstavba nové trasy dešťové kanalizace v lokalitě Jihozápad, 

Šluknov“ – oprava názvu akce 
5. Odbor vedení města 

5.1 Darovací smlouva pro JSDHO za pomoc Ukrajině 
5.2 Odvolání a jmenování kronikáře města Šluknov 

6. Informace starostky  
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/109R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 109. schůze rady města dne 
14.09.2022 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 2/109R/2022: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 109. schůze rady 
města z důvodu nepřítomnosti p. místostarosty Ing. Marka Kopeckého člena rady města p. 
Petra Kociána, DiS.  

2. Odbor ekonomický 

2.1   Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2022 

Usnesení č. 3/109R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 
8 v roce 2022 dle předloženého návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 4/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.10.2022 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 126, č. b. XX, 
ul. Nerudova Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 126, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. 
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Usnesení č. 5/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.10.2022 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX, 
ul. Lužická Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku  
Usnesení č. 6/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 1785/1,katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 64 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 2568/1, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 400 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.2.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 8/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 22.09.2022 XXX, za cenu 2,50Kč/rok, za účelem zřízení zahrady.  

P. p. č.: část 1785/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada výměra: 16 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.2.4 Ukončení nájemní smlouvy výpovědí 

Usnesení č. 9/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 17/NP-
2022 výpovědí uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 21.09.2022, podle  čl. IV, odst. 
1, bod 2 nájemní smlouvy. Výpovědní doba činí 3 měsíce, nájem bude ukončen ke dni 
31.12.2022. Jedná se o pozemek st. p. č. 919/1 v k. ú. Rožany.  

3.2.5 Věcná břemena  

Usnesení č. 10/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č IP-12-4009410, 
DC_Císařský, ppč. 336/2, přípojka do 50m, kNN, na části p. p. č. 2433/1 – trvalý travní porost, 
na části p. p. č. 3177/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 2442/4 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace a na části st. p. č. 336/2 – zastavěná plocha a nádvoří, čp. 259, 
v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
kabelového vedení NN pro stavbu „č. IP-12-4009410, DC_Císařský, ppč. 336/2, přípojka do 50m, 
kNN“, za cenu 9.600 Kč, bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV – Podmokly. 

3.3 Náhrada škody 

Usnesení č. 11/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje náhradu za škodu způsobenou na 
vystavovaných exponátech XXX ve výši 3.500 Kč. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku ULK STR22/53954 „Křížový vrch Šluknov“ 

Usnesení č. 12/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního 
příspěvku mezi městem Šluknov a Nadací ČEZ, sídlem Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, 
IČ 26721511.  
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4.2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava omítky tréninkové 
zdi na Městském stadionu Šluknov“ 

Usnesení č. 13/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a Tomášem Bršlicou, Rumburská 571, 407 77 Šluknov, IČ 87140651, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava omítky tréninkové zdi na Městském stadionu 
Šluknov“, za cenu 270.217,20 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

4.3 Smlouva o dílo na akci „Výstavba nové trasy dešťové kanalizace v lokalitě Jihozápad, 
Šluknov“ – oprava názvu akce 

Usnesení č. 14/109R/2022: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 20/102R/2022 ze dne 
15.06.2022 tak, že část: „Přeložka dešťové kanalizace v lokalitě Jihozápad, Šluknov“ se mění 
na: „Výstavba nové trasy dešťové kanalizace v lokalitě Jihozápad, Šluknov“. 

Usnesení č. 15/109R/2022: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 21/102R/2022 ze dne 
15.06.2022 tak, že část: „Přeložka dešťové kanalizace v lokalitě Jihozápad, Šluknov“ se mění 
na: „Výstavba nové trasy dešťové kanalizace v lokalitě Jihozápad, Šluknov“. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Darovací smlouva pro JSDHO za pomoc Ukrajině 

Usnesení č. 16/109R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/42, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 na 
finanční dar ve výši 3.543 Kč na výdaje spojené se zajištěním činnosti Krajského asistenčního 
centra na pomoc Ukrajině v Ústí nad Labem prostřednictvím JSDHO, dle předloženého návrhu. 

5.2 Odvolání a jmenování kronikáře města Šluknov 

Usnesení č. 17/109R/2022: Rada města Šluknov odvolává z funkce kronikářky města Šluknov 
pí Marcela Čurgaliová, DiS., na základě její žádosti ke dni 21.09.2022.  

Usnesení č. 18/109R/2022: Rada města Šluknov jmenuje do funkce kronikářky města Šluknov 
paní Ing. Nikolu Turkovou ke dni 22.09.2022.  

6. Informace starostky 

  

7. Diskuze 

 

 

 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města  


