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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 6. schůze Rady města Šluknov 

konané 9. ledna 2023 v kanceláři starosty 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Návrh Směrnice č. 1/2023 – Poskytování cestovních náhrad 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Sleva z Ceníku poplatků za ubytování a služby na Městské ubytovně v Království 
3.2 Přidělení bytů     
3.3 Pozemky 
3.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících 

službách a jejím servisu a údržbě 
4. Odbor rozvoje a životního prostředí 

4.1 Podání žádostí o dotace na památkové objekty 
4.2 Smlouva o dílo na akci „Oprava stavebních závad mostů na základě provedených 

hlavních mostních prohlídek“ 
4.3 Projektové dokumentace na Novou trasu cyklostezky Šluknov – Rumburk v lokalitě Harta 
4.4 Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí služby č. 41/2016 (služební vozidla) 
4.5 Žádost TS Šluknov na úpravu ceníku za svoz a likvidaci komunálního odpadu 

5. Informace starosty  
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/06R/2023 Rada města Šluknov schvaluje program 6. schůze rady města dne 
09.01.2023 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Návrh Směrnice č. 1/2023 – Poskytování cestovních náhrad 

Usnesení č. 2/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 1/2023 – Poskytování 
cestovních náhrad s účinností od 10.01.2023 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Sleva z Ceníku poplatků za ubytování a služby na Městské ubytovně v Království 

Usnesení č. 3/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje snížení poplatku za ubytování (slevu) 
z platného Ceníku poplatků za ubytování a služeb na Městské ubytovně v Království pro 
studentku SLŠ a SOŠ Šluknov XXX, ze 250 Kč/noc na 150 Kč/noc.  

3.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 4/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.02.2023 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX, 
ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.  
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Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

3.3 Pozemky 

3.3.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 37/NP-2009 

Usnesení č. 5/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
č. 37/NP-2009 mezi městem Šluknov a XXX, s účinností od 10.1.2023, dle návrhu.  

3.3.2 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 6/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. 
č. 1725/2 – ostatní plocha, jiná plocha, na části p. p. č. 1754 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, na části p. p. č. 2567/2 – trvalý travní porost, na části p. p. č. 2574 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, na části p. p. č. 2608 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. 
č. 2572 – vodní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 2620 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace, a p. p. č. 2570/2 – trvalý travní porost (dle GP č. 2078-84/2022 a dle GP č. 2092-
102/2022) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě 
a údržbě vodovodu a kanalizace pro akci s názvem „Šluknov, Jihozápad, J. K. Tyla – vodovod 
a kanalizace pro 29 RD, č. stavby DC 049 039“ (jedná se o vodovodní a kanalizační řad a s ním 
související objekty), za cenu 2.000 Kč bez DPH, ve prospěch Severočeské vodárenské 
společnosti a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, Investor město Šluknov.  

Usnesení č. 7/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě CES 2695/2022/PANO mezi městem Šluknov a Severočeskou vodárenskou 
společností a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, dle návrhu. 

Usnesení č. 8/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě CES 3/2023/PANO mezi Ústeckým krajem, IČ 70892156, se sídlem Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem a Severočeskou vodárenskou společností a.s., 
IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, investorem město Šluknov (trojstranná) dle 
návrhu.  

Usnesení č. 9/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě CES 4/2023/PANO mezi Českou republikou - Státním pozemkovým úřadem, 
IČ 01312774, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a Severočeskou 
vodárenskou společností a.s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, investorem město 
Šluknov (trojstranná) dle návrhu. Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdrželi se – 0. Usnesení 
bylo schváleno.  

Usnesení č. 10/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě CES 68/2023/PANO mezi XXX a Severočeskou vodárenskou společností a.s., 
IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, investorem město Šluknov (trojstranná) dle 
návrhu.  

3.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí licence k užití software e-manažer 
a souvisejících službách a jejím servisu a údržbě 

Usnesení č. 11/06R/2023: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 7/05R/2022 z 5. schůze Rady 
města Šluknov konané dne 30.12.2022.  

Usnesení č. 12/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
licence k užití software e-manažer a souvisejících službách a jejím servisu a údržbě mezi 
městem Šluknov a firmou PORSENNA ICT s. r. o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, 
IČ 06715371, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Podání žádostí o dotace na památkové objekty 

Usnesení č. 13/06R/2023: Rada města Šluknov Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti 
do dotačního programu Ústeckého kraje - „Program na záchranu a obnovu kulturních památek 
Ústeckého kraje pro rok 2023“ na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – 
etapa III“.  
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Usnesení č. 14/06R/2023: Rada města Šluknov Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti 
do dotačního programu Ústeckého kraje - „Program na záchranu a obnovu drobných památek 
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2022“ na akci „Oprava krovu 
a střechy kapličky Nanebevzetí Panny Marie v Novém Hraběcí“. 

Usnesení č. 15/06R/2023: Rada města Šluknov Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti 
do dotačního programu Ministerstva obrany ČR - „Zachování a obnova historických hodnot I“ 
na akci „Obnova památníku padlým v 1. sv. válce na Křížové cestě Království“.  

Usnesení č. 16/06R/2023: Rada města Šluknov Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti 
do dotačního programu Ministerstva kultury ČR - „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ na akci „Křížová cesta Království – obnova 
grotty sv. Petra a restaurování sochy sv. Petra“. 

4.2 Smlouva o dílo na akci „Oprava stavebních závad mostů na základě provedených 
hlavních mostních prohlídek“ 

Usnesení č. 17/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 1/2023 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava stavebních závad mostů na základě 
provedených hlavních mostních prohlídek“ mezi městem Šluknov a společností ZEPS s. r. o., 
sídlem Lindava 84, 417 58 Cvikov, IČ 28688651 za nabídkovou cenu 485.869,07 Kč bez DPH.  

4.3 Projektové dokumentace na Novou trasu cyklostezky Šluknov – Rumburk v lokalitě 
Harta 

Usnesení č. 18/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 2/2023 mezi 
městem Šluknov a společností S.A.W. Consulting s. r. o., sídlem Božtešická 216/34, 400 01 
Ústí nad Labem, IČ 28718836, na realizaci zakázky na akci „PD – Nová trasa cyklostezky 
Šluknov-Rumburk v lokalitě Harta“, za cenu 294.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

4.4 Dodatek č. 6 ke smlouvě o poskytnutí služby č. 41/2016 (služební vozidla) 

Usnesení č. 19/06R/2023: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 41/2016 na správu a údržbu služebních vozidel v majetku města Šluknov mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

4.5 Žádost TS Šluknov na úpravu ceníku za svoz a likvidaci komunálního odpadu 

Usnesení č. 20/06R/2023: Rada města Šluknov nevyhovuje žádosti Technických služeb 
Šluknov, s. r. o. na úpravu cen za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle předloženého 
návrhu. 

5. Informace starosty 

 

6. Diskuze 

 
 
 
 
Ing. Tomáš Kolonečný, v. r.   
starosta města  


