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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 
 z 3. schůze Rady města Šluknov 

konané 5. prosince 2022 v kanceláři starosty 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání 
2.2 Pozemky 
2.3 Pojistná smlouva o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 

3. Odbor ekonomický 
3.1 Návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 
3.2 Návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2023 a Střednědobého 

výhledu pro roky 2023 – 2025 
3.3 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2023 
3.4 Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2023 až 2025 
3.5 Poskytnutí finančního příspěvku 2023 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu 

na opravy fasád a střech v roce 2023 
5. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 

5.1 Smlouva o nepodnikatelském nájmu movitých věcí 
5.2 Zámecké slavnosti 2023 
5.3 Prominutí částky za pronájem velkého sálu DK  

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Rámcová příkazní smlouva na slušné pohřbení  
6.2 Darovací smlouva MŠ 

7. Odbor vedení města 
7.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2023 

8. Informace starosty  
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/03R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 3. schůze rady města dne 
05.12.2022 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání 

2.1.1 Prostor v Domě kultury – budova č. p. 321 v ul. T. G. Masaryka  

Usnesení č. 2/03R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících 
podnikání na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2025 mezi městem Šluknov a firmou NEJ.cz 
s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4 – Chodov, IČ 03213595, na pronájem prostor v objektu 
č. p. 321 v ul. T. G. Masaryka na p. p. č. 200 v k. ú. Šluknov – ve 4. NP Domu kultury za účelem 
umístění technologie pro provozování veřejných komunikačních sítí a poskytování veřejných 
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služeb elektronických komunikací, dle návrhu po jeho úpravě.   

2.2 Pozemky 

2.2.1 Věcná břemena 

Usnesení č. 3/03R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene pro stavbu: 
„Veřejné osvětlení cyklostezky Rožany“, na části p. p. č. 614/1 – trvalý travní porost 
v k. ú. Rožany, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
veřejného osvětlení cyklostezky Rožany, za cenu 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch města 
Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688. Zatížený vlastník XXX. 

2.2.2 Věcná břemena 

Usnesení č. 4/03R/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. 2617/1, přípojka kNN, na části p. p. č. 2617/1 – trvalý travní porost a na části 
p. p. č. 3119/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za účelem 
zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kabelového vedení kNN pro stavbu „č. IP-12-
4009410, DC_Císařský, ppč. 2617/1, přípojka kNN“, za cenu 2.000 Kč, bez DPH, ve prospěch 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

2.2.3 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 5/03R/2022: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 21/NP-
2018 dohodou uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.12.2022, podle  čl. IV, odst. 
1, bod 1 nájemní smlouvy. Jedná se o pozemek p. p. č. část 1435 v k. ú. Šluknov. 

2.2.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/03R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 194 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

2.3 Pojistná smlouva o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 

Usnesení č. 7/03R/2022: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
schválit Pojistnou smlouvu o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 
č. 900000033494 s limitem pojistného plnění 15.000.000 Kč mezi městem Šluknov a Direct 
pojišťovnou, a. s., se sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 25073958, 
dle předloženého návrhu. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 

Usnesení č. 8/03R/2022: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace na rok 2023, dle 
předloženého návrhu. 

3.2 Návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2023 a Střednědobého 
výhledu pro roky 2023 - 2025 

Usnesení č. 9/03R/2022: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje střednědobý výhled pro roky 2023 – 2025 Základní školy J. Vohradského Šluknov, 
dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 10/03R/2022: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2023, dle 
předloženého návrhu. 
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3.3 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2023 

Usnesení č. 11/03R/2022: Rada města Šluknov projednala návrh rozpočtu města na rok 2023 
a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozpočet schválit. 

3.4 Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2023 až 2025 

Usnesení č. 12/03R/2022: Rada města Šluknov projednala a doporučuje Zastupitelstvu města 
schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2023 až 2025 dle 
předloženého návrhu. 

3.5 Poskytnutí finančního příspěvku 2023 

Usnesení č. 13/03R/2022: Rada města Šluknov bere na vědomí žádost 
a nedoporučuje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města na období 2023 
Římskokatolické farnosti – Arciděkanství Šluknov ve výši 250.000 Kč. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu 
na opravy fasád a střech v roce 2023 

Usnesení č. 14/03R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Komise pro hodnocení 
žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2022 
ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek. 

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

5.1 Smlouva o nepodnikatelském nájmu movitých věcí 

Usnesení č. 15/03R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu movitých věcí 
mimo NPÚ (kulturní mobiliář) mezi městem Šluknov a Národním památkovým ústavem, 
Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ 75032333 zastoupený PhDr. 
Milošem Kadlecem, ředitelem NPÚ, ÚPS na Sychrově, na nájem exponátů do interiérové 
instalace zámku Šluknov od 01.01.2023 do 31.12.2025, za nájemné ve výši 17.500 Kč bez DPH, 
dle návrhu. 

5.2 Zámecké slavnosti 2023 

 

5.3 Prominutí částky za pronájem velkého sálu DK 

Usnesení č. 16/03R/2022: Rada města Šluknov rozhodla na základě žádosti o prominutí 
krátkodobého nájmu sálu v Domě kultury Šluknov, podané Základní uměleckou školou, p. o., 
IČ 65082184, se sídlem Růžová 1416/3, 408 01 Rumburk dne 14.12.2022 v době od 15:00 hodin 
do 20:00 hodin z důvodu konání akce „Adventní koncert ZUŠ“ , poskytnout slevu z obvyklého 
nájemného ve výši 3.000 Kč. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1  Rámcová příkazní smlouva na slušné pohřbení 

Usnesení č. 17/03R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Rámcovou příkazní smlouvu 
uzavřenou podle dle § 2430 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění mezi 
městem Šluknov a Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., Pohřební služba Kamélie, 
Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098, zastoupenou jednatelem p. Romanem 
Roubíčkem, dle předloženého návrhu.  

6.2 Darovací smlouva MŠ 

Usnesení č. 18/03R/2022: Rada města Šluknov schvaluje jako zřizovatel Mateřské školy, 
příspěvkové organizace Darovací smlouvu mezi Mateřskou školou Šluknov, příspěvkovou 
organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836 a společností PLASTON CR, s. r. o., 
zastoupenou jednatelem Maciejem Pasiecznikem a jednatelkou Bc. Zuzanou Formanovou, 
Královská 1972, 407 77 Šluknov, IČ 48292079 na poskytnutí účelového daru – 150 ks 
čokoládových figurek Mikuláše v celkové hodnotě 1.300 Kč, dle návrhu. 
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7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2023 

Usnesení č. 19/03R/2022: Rada města Šluknov schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad 
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2023 s účinností 
od 01.01.2023, dle návrhu. 

8. Informace starosty 

 

9. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Kolonečný, v. r.   
starosta města   
 
 
 
 


