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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 111. schůze Rady města Šluknov 

konané 19. října 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Návrh rozpočtového opatření č. 9 v roce 2022 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Výpověď smlouvy a nájmu nebytových prostor 
3.2 Záměry pronájmu nebytových prostor 
3.3 Pozemky 
3.4 Prodej motocyklu SUZUKI DL 1000 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Zadávací řízení na akci “Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – 

I. etapa - odvodnění“ 
4.2 Podání žádostí o dotační prostředky z IROP 

5. Organizační složka Kultura a cestovní ruch  
5.1 Návrh Licenční smlouvy č. 220525 – Turistická vizitka „Křížová cesta“ 

6. Odbor vedení města 
6.1 Schválení návrhu programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Šluknov 

7. Odbor vnitřní správy 
7.1 Návrh Smlouvy o udělení licence a technické podpoře softwarového produktu 

GENERO Business Development Language Číslo/SWF/22/122  
8. Informace starostky  
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/111R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 111. schůze rady města 
dne 19.10.2022 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1   Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2022 

Usnesení č. 2/111R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 9 v roce 2022 dle předloženého návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Výpověď smlouvy a nájmu nebytových prostor 

Usnesení č. 3/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 4/NNP/2010 podanou dne 13.10.2022 nájemcem XXX, ke dni 
31.12.2022. 
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3.2 Záměry pronájmu nebytových prostor 

3.2.1 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – kancelář na městském 
stadionu 

Usnesení č. 4/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytové prostory o výměře 27 m2 v 1. NP budovy č. p. 1051 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. 
Šluknov v obci Šluknov. 

3.2.2 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – posilovna na městském 
stadionu 

Usnesení č. 5/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytový prostor o výměře 50 m2 v suterénu budovy č. p. 1051 ul. Žižkova na p. p. č. 
1575/2 v k. ú. a obci Šluknov.  

3.2.3 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – budova č. p. 1081 – bývalá 
kotelna v ulici Zahradní 

Usnesení č. 6/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytové prostory o výměře 145 m2 v budově č. p. 1081 na p. p. č. 1320/3 v k. ú. Šluknov 
v obci Šluknov.  

3.2.4 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor – prostory ve 4. NP Domu 
kultury 

Usnesení č. 7/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytový prostor (prostor sloužící k podnikání) o výměře 13 m2 v půdních prostorách 
4. nadzemního podlaží v budově č. p. 321 v ul. T. G. Masaryka na p. p. č. 200 v k. ú. a obci 
Šluknov. 

3.3 Pozemky 

3.3.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 8/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 20.10.2022 pro XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem 
užívání zahrady.  

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

3.3.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 9/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 01.01.2023 pro XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem 
užívání zahrady. 

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

3.3.3 Dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o umístění stavby č. IV-12-4020931/VB01 

Usnesení č. 10/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-
4020931/VB01 dle návrhu. 

3.3.4 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 9/NP-2011 

Usnesení č. 11/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní 
smlouvě č. 9/NP-2011 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 
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3.3.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 12/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1912, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 20 m2 
účel: zřízení montované garáže na patkách, cena: 1.000 Kč//rok 

3.4 Prodej motocyklu SUZUKI DL 1000 

Usnesení č. 13/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje prodej motocyklu SUZUKI DL 
1000, rok výroby 2003, VIN: JS1BS111100106523 XXX za cenu 15.000 Kč. 

Usnesení č. 14/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem 
Šluknov a XXX, dle předloženého návrhu.   

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Zadávací řízení na akci “Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – 
I. etapa - odvodnění“ 

Usnesení č. 15/111R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Zpevněné plochy a odvodnění lokality 
Garáže, Šluknov – I. etapa - odvodnění“, a to za použití elektronického nástroje EZAK 
a oslovením firem dle návrhu.  

Usnesení č. 16/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zpevněné plochy a odvodnění 
lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - odvodnění“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 17/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Zpevněné plochy a odvodnění 
lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - odvodnění: Ing. Marek Kopecký (předseda), 
Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Bc. Ladislav 
Čurgali, Petr Kocián, DiS. 

4.2 Podání žádostí o dotační prostředky z IROP  

Usnesení č. 18/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci pro 
projekt „Cyklostezka Šluknov-Fukov – I. etapa“.  

Usnesení č. 19/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci pro 
projekt „Dokončení chodníku v Budišínské ulici ve Šluknově“. 

Usnesení č. 20/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci pro 
projekt „Úprava křižovatky Na Špici, Šluknov“.  

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

5.1 Návrh Licenční smlouvy č. 220525 – Turistická vizitka „Křížová cesta“ 

Usnesení č. 21/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu č. 220525 
mezi městem Šluknov a společností Wander Book s. r. o., Hodkovická 20/20, 460 06 
Liberec – Rochlice, IČ 07662301, na zajištění práv k užití autorského díla, dle 
předloženého návrhu. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Schválení návrhu programu ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Šluknov 

Usnesení č. 22/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje program ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Šluknov, které se uskuteční ve velkém sále Šluknovského zámku, 
dle předloženého návrhu. 
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7. Odbor vnitřní správy (OVS) 

7.1 Návrh Smlouvy o udělení licence a technické podpoře softwarového produktu 
GENERO Business Development Language Číslo/SWF/22/122 

Usnesení č. 23/111R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o udělení licence 
a technické podpoře softwarového produktu GENERO Business Development Language, 
číslo/SWF/22/122 uzavřenou mezi městem Šluknov a společností VERA, spol. s r. o., se 
sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 2, IČ 62587978, na rozšíření licencí o 2 licence za cenu 
9.220,20 Kč vč. DPH a technickou podporu k těmto 2 licencím za 2.839,42 Kč do 
30.09.2023, dle předloženého návrhu. 

8. Informace starostky 

  

9. Diskuze 
 

 
 
 
 
 
  
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města   
 
 
 
 


