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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 112. schůze Rady města Šluknov 

konané 31. října 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2022
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORŽP 10/2022 na akci Rekonstrukce hasičské 
stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Plán inventur na rok 2022 
4.2 Pozemky 

5. Odbor vedení města  
5.1 Jmenování manažera prevence kriminality  

6. Informace starostky  
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/112R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 112. schůze rady města 
dne 31.10.2022 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1  Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2022 

Usnesení č. 2/112R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2022.   

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORŽP 10/2022 na akci Rekonstrukce hasičské 
stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy 

Usnesení č. 3/112R/2022: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o dílo na 
akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy“ mezi 
městem Šluknov a firmou Stanislav Záhon, místem podnikání Karolíny Světlé 99/37, 460 
07 Liberec, IČ 86736557, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Plán inventur na rok 2022 

Usnesení č. 4/112R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Plán inventur na rok 2022 dle 
předloženého návrhu. 
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4.2 Pozemky 

4.2.1 Odepsání pohledávky na nákladech spojených s nerealizovaným prodejem 
pozemků 

Usnesení č. 5/112R/2022: Rada města Šluknov schvaluje použití částky ve výši 5.000 Kč 
jako jistiny složené XXX na náklady za geometrický plán a srovnávací sestavení parcel 
na neuskutečněný prodej části pozemku p. p. č. 258 v k. ú. Rožany.  

Usnesení č. 6/112R/2022: Rada města Šluknov schvaluje odpis pohledávky – prominutí 
dluhu ve výši 1.100 Kč XXX za neuhrazené náklady na neuskutečněný prodej části 
pozemku p. p. č 258 v k. ú. Rožany. 

4.2.2 Odepsání pohledávky na nákladech spojených s nerealizovaným prodejem 
pozemků 

Usnesení č. 7/112R/2022: Rada města Šluknov schvaluje použití částky jistiny 6.000 Kč 
na jako jistiny složené firmou HENNER s. r. o., IČ 27244580, Veverkova 1/1101, 170 00 
Praha 7 – Holešovice na náklady za geometrické plány, znalecký posudek a srovnávací 
sestavení parcel na neuskutečněný prodej části pozemku p. p. č. 2734/1 v k. ú. Císařský. 

Usnesení č. 8/112R/2022: Rada města Šluknov schvaluje odpis pohledávky – prominutí 
dluhu ve výši 5.800 Kč firmě HENNER s. r. o., IČ 27244580, Veverkova 1/1101, 170 00 
Praha 7 – Holešovice za neuhrazené náklady na neuskutečněný prodej části pozemku 
p. p. č. 2734/1 v k. ú. Císařský. 

4.2.3 Věcná břemena 

Usnesení č. 9/112R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
a smlouvu o právu provést stavbu: „Kanalizační přípojka pro RD na p. p. č. 558,  čp. 38, 
Šluknov“, na části p. p. č. 608/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Šluknov, 
obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kanalizační 
přípojky pro RD na p. p. č. 558,  čp. 38, Šluknov, za cenu 20 Kč/bm, min. 1.000 Kč bez 
DPH, ve prospěch XXX. 

4.2.4 Věcná břemena 

Usnesení č. 10/112R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
a smlouvu o právu provést stavbu: „Tři souběžné kanalizační a vodovodní přípojky pro 
RD na p. p. č. 1158/1,1158/3, 1158/2  čp. 660, 659, 664, Zeyerova, Šluknov“, na části p. p. 
č. 1161/1 – trvalý travní porost, p. p. č. 2834 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. 
č. 2800/1 – ostatní plocha, neplodná půda v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem 
zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba Tří souběžných kanalizačních 
a vodovodních přípojek pro RD na p. p. č. 1158/1,1158/3, 1158/2  čp. 660, 659, 664, 
Zeyerova, Šluknov, za cenu 20 Kč/bm, min. 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX. 

4.2.5 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků 

Usnesení č. 11/112R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr bezúplatného 
převodu níže uvedených pozemků z majetku města Šluknov.  
P. p. č.: 1311, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 3.407 m2 dle GP č. 2080-98/2022, 
vyhotoveného geodetem Václavem Kyselou, ověřeného dne 7. 9. 2022 zeměměřickým 
inženýrem Ing. Jakubem Sadílkem, č. 354/2022   
P. p. č.: 1320/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1081, výměra: 145 
m2 
účel: výstavba nové hasičské stanice HZS Ústeckého kraje, cena: bezúplatný převod 
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5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Jmenování manažera prevence kriminality 

Usnesení č. 12/112R/2022: Rada města Šluknov odvolává ke dni 31.10.2022 pí Bc. Petru 
Jelínkovou z funkce manažera prevence kriminality.   

Usnesení č. 13/112R/2022: Rada města Šluknov jmenuje ke dni 01.11.2022 p. Jiřího 
Růžičku manažerem prevence kriminality města Šluknov.  

6. Informace starostky 

  

 

7. Diskuze 

 
 
 
  
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města  
 
 
 
 
 


