
 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Informace o přijatých usneseních 
z 95. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 20. ledna 2014 v kanceláři starostky 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OE 

2.1    Rozpočtové opatření č. 9 v roce 2013     
3. OVS 

3.1 Žádost společnosti MP House Investing, s. r. o. Praha 2 o vydání stanoviska k realizaci 
záměru výstavby a provozování podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního 
bydlení 

3.2   Žádost společnosti PM byty, s. r. o. Praha 6 o vydání stanoviska k realizaci záměru 
výstavby a provozování podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení 

3.3 Žádost společnosti Vaše Harmonie, o. p. s. Šluknov o vydání stanoviska k realizaci záměru 
výstavby a provozování podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního bydlení 

3.4 Opatrovnictví  
4. OSM 

4.1  Pozemky 
4.2 Majetkové záležitosti – nebytové prostory 
4.3 Žádosti občanů    

5. ORŽP 
5.1 Souhlas s realizací a partnerstvím projektu „Stezka Střelnice“ 
5.2 Dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu č. 730009 – ceník  

za uložení odpadu a výpověď smluv č. 730009 a 730142 s firmou Marius Pedersen, a. s. 
6. Sociologický průzkum zaměstnanců města a zaměstnanců městem zřízených  

a založených organizací 
7. Výroční zpráva MěÚ Šluknov za rok 2013 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění  
8. Směrnice č. 1/2014 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek (aktualizace) 
9. Informace starostky  
10. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 

2. Odbor ekonomický (EO) 
2.1 Rozpočtové opatření č. 9 v roce 2013 
Usnesení č. 1/95R/2014: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 9 
za rok 2013 dle předloženého návrhu.  

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 
3.1 Žádost společnosti MP House Investing, s. r. o. Praha 2 o vydání stanoviska k realizaci 

záměru výstavby a provozování podporovaných bytů sloužících k poskytování 
sociálního bydlení 

Usnesení č. 2/95R/2014: Rada města Šluknov na základě žádosti společnosti MP House 
Investing, s. r. o., se sídlem Vratislavova 20/28, 120 00 Praha 2, IČ 27192580 neschvaluje záměr 
této společnosti na výstavbu a provozování podporovaných bytů sloužících pro osoby, které 
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mají ztížený přístup k bydlení, vyplývající z jejich nepříznivé sociální situace nebo sociální 
okolnosti jejich života v bytovém domě č. p. 1027 na p. p. č. 2273/20 v k. ú. Šluknov.  
3.2 Žádost společnosti PM byty, s. r. o. Praha 6 o vydání stanoviska k realizaci záměru 

výstavby a provozování podporovaných bytů sloužících k poskytování sociálního 
bydlení 

Usnesení č. 3/95R/2014: Rada města Šluknov na základě žádosti společnosti PM byty, s. r. o., 
se sídlem Kladenská 665/44, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ 27312399 neschvaluje záměr této 
společnosti na výstavbu a provozování podporovaných bytů sloužících pro osoby, které mají 
ztížený přístup k bydlení vyplývající z jejich nepříznivé sociální situace nebo sociální okolnosti 
jejich života v bytovém domě č. p. 1025 na p. p. č. 2273/18 v k. ú. Šluknov. 
3.3 Žádost společnosti Vaše Harmonie, o. p. s. Šluknov o vydání stanoviska k realizaci 

záměru výstavby a provozování podporovaných bytů sloužících k poskytování 
sociálního bydlení 

Usnesení č. 4/95R/2014: Rada města Šluknov na základě žádosti společnosti Vaše Harmonie, 
o. p. s., se sídlem Sídliště 1019, 407 77 Šluknov, IČ 22794581 neschvaluje záměr této 
společnosti na výstavbu a provozování podporovaných bytů sloužících pro osoby, které mají 
ztížený přístup k bydlení, vyplývající z jejich nepříznivé sociální situace nebo sociální 
okolnosti jejich života v bytovém domě č. p. 1022 na p. p. č. 2273/14 v k. ú. Šluknov. 
3.4 Opatrovnictví 
Usnesení č. 5/95R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí Usnesení Okresního soudu 
v Děčíně č. j. 7 P 50/2013-46 o ustanovení opatrovníka v opatrovnické věci XXX, zbavené 
způsobilosti k právním úkonům, které nabylo právní moci dne 18.12.2013.  
Usnesení č. 6/95R/2014: Rada města Šluknov pověřuje sociální pracovnici Bc. Marcelu 
Postlerovou výkonem funkce opatrovníka XXX, která byla soudem zbavena způsobilosti 
k  právním úkonům. 
4. Odbor správy majetku (OSM) 
4.1 Pozemky 
4.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 
Usnesení č. 7/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č.: část 2731/1, katastr: Císařský  
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 20 m2 
účel: umístění včelstev, cena:  200 Kč/období 

4.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 
Usnesení č. 8/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č.: 839, katastr: Šluknov  
druh pozemku: zahrada, výměra: 839 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
4.1.3 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 9/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. 
č. 2083 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře dle GP (výměra cca 1 m2) v k. ú. Šluknov, obec 
Šluknov, za účelem umístění kabelu ovládací skříňky přejezdového zabezpečovacího zařízení 
v kynetě pro ovládání skříňky železničního přejezdu, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 
Kč bez DPH, ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 
Praha 1. 
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4.1.4 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 10/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 735 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 10 m2) v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, za účelem umístění inženýrských sítí (plynovod, vodovod, kanalizace) 
pro nový rodinný dům na p. p. č. 797/3 v k. ú. Šluknov, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 
1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX. 
4.1.5 Souhlas s provedením stavby 
Usnesení č. 11/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje provedení staveb „Šluknov, Sídliště 
č. p. 1022 – stavební úpravy bytového panelového domu“, „Šluknov, Sídliště č. p. 1025 – 
stavební úpravy bytového panelového domu“, „Šluknov, Sídliště čp. 1026 – stavební úpravy 
bytového panelového domu“, „Šluknov, Sídliště č. p. 1027 – stavební úpravy bytového 
panelového domu“, jedná se o zateplení panelových domů a zásahů do části p. p. č. 2273/135 
– ostatní plocha, zeleň o výměře dle GP (výměra cca 108 m2). Souhlas se uděluje ve prospěch 
Šluknov Appartements, s. r. o., Radlická 103, 150 00 Praha 5, IČ 271940473. 
4.1.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 
Usnesení č. 12/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku části níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 2273/135, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP (cca 32 m2 + 27 m2 + 27 m2 + 22 m2=108 m2)  
účel: zateplení panelových domů čp. 1022,1025,1026,1027, cena:  200 Kč/m2   
4.2 Majetkové záležitosti – nebytové prostory 
4.2.1 Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor 
Usnesení č. 13/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 1/NNP/2010 ze dne 12.01.2010 mezi městem Šluknov a občanským 
sdružením Seveřan, se sídlem Libušina 838, 407 77 Šluknov, IČO 68455127. 
4.2.2 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor 
Usnesení č. 14/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout 
nebytové prostory o celkové výměře 54,6 m2 ve 2. NP Domu kultury č. p. 321 v ul. T. G. 
Masaryka ve Šluknově.  
4.2.3 Využití garáže v DPS Lužická 
Usnesení č. 15/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje využití garáže v objektu č. p. 1093 
v ul. Lužická, 407 77 Šluknov (dům s pečovatelskými byty) pro účely města Šluknov – pro 
umístění techniky výjezdové jednotky SDH Šluknov. 
4.2.4 Svoz komunálního odpadu z objektů města 
Usnesení č. 16/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o odvozu a odstranění 
odpadu č. 006/O/TS mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol s r. o., se 
sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 s účinností od 01.02.2014 dle předloženého 
návrhu.  
4.3 Žádosti občanů – žádost p. Stanislava Průši  
Usnesení č. 17/95R/2014: Rada města Šluknov na základě žádosti stavebníka XXX, schvaluje 
zřízení šesti bytových jednotek v rámci akce „Stavební úpravy č. p. 859, Šluknov – vznik 6 
bytových jednotek“ na st. p. č. 98/1 a p. p. č. 97 v k. ú. Šluknov.  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (OSM) 
5.1 Souhlas s realizací a partnerstvím projektu „Stezka Střelnice“ 
Usnesení č. 18/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje partnerství se ZO ČSOP při Střední 
lesnické škole a Střední odborné škole sociální Šluknov, T. G. Masaryka 580, příspěvkové 
organizace, 407 77 Šluknov, v rámci projektu „Stezka Střelnice“.  
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Usnesení č. 19/95R/2014: Rada města Šluknov souhlasí s realizací projektu „Stezka Střelnice“ 
realizovaného ZO ČSOP při Střední lesnické škole a Střední odborné škole sociální Šluknov, 
T. G. Masaryka 580, příspěvkové organizace, 407 77 Šluknov na p. p. č. 623/2 v k. ú. Královka, 
obci Šluknov, a se spolufinancováním projektu, které spočívá v poskytnutí 3 m3 dřeva z lesů 
v majetku města Šluknov, dle  předloženého návrhu. 
5.2 Dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu č. 730009 – ceník od 21.01.2014 za uložení 

odpadu a výpověď smluv č. 730009 a 730142 s firmou Marius Pedersen, a. s. 
Usnesení č. 20/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek – ceník od 21.01.2014 ke 
Smlouvě č. 730009 ze dne 04.01.2002 na uložení odpadu na skládce Rožany s firmou Marius 
Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, který zvyšuje cenu za 
uložení odpadu (ze sběrného dvora) na skládce Rožany. 
Usnesení č. 21/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje výpověď smlouvy č. 730009 ze dne 
04.01.2002 na uložení odpadu na skládce Rožany firmě Marius Pedersen, a. s., Průběžná 
1940/3, 500 09 Hradec Králové, IČ 42194920, dle čl. 4 odst. 1) smlouvy (výpovědní lhůta 
3 měsíce), tj. po uplynutí výpovědní lhůty ke dni 30.04.2014. 
Usnesení č. 22/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje výpověď smlouvy č. 730142 na 
uložení odpadu na skládce Rožany firmě Marius Pedersen, a. s., Průběžná 1940/3, 500 09 
Hradec Králové, IČ 42194920, dle čl. 4 odst. 1) smlouvy (výpovědní lhůta 3 měsíce), tj. po 
uplynutí výpovědní lhůty ke dni 30.04.2014. 

6. Sociologický průzkum zaměstnanců města a zaměstnanců městem zřízených 
a založených organizací 

Usnesení č. 23/95R/2013: Rada města Šluknov schvaluje provedení sociologického průzkumu 
zaměstnanců města Šluknov a zaměstnanců městem zřízených (Základní škola 
J. Vohradského Šluknov a Mateřská škola Šluknov) a založených (Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o.) organizací. 

7. Výroční zpráva MěÚ Šluknov za rok 2013 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění  

Usnesení č. 24/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Výroční zprávu Městského úřadu 
Šluknov za rok 2013 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu. 
Usnesení č. 25/95R/2014: Rada města Šluknov ukládá tajemnici Městského úřadu Šluknov 
Ing. Bc. Ivaně Lukešové zveřejnit Výroční zprávu Městského úřadu Šluknov za rok 2013 
o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
v platném znění podle § 18 odst. 1 tohoto zákona. Termín: do 28.02.2014. 

8. Směrnice č. 1/2014 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek 
(aktualizace) 

Usnesení č. 26/95R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 1/2014 o zásadách 
a postupech při zadávání veřejných zakázek s účinností od 21.01.2014, dle návrhu. 

9. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

7. Diskuse 
Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová v. r. 
starostka města 


