
 
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 96. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 3. února 2014 v kanceláři starostky 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OVS 

2.1 Žádost společnosti Vaše Harmonie, o. p. s. o souhlas s výstavbou podporovaných bytů 
2.2   Kupní smlouva s firmou Caesar Trade, s. r. o. 
2.3 Žádost o povolení znovuzřízení přípravné třídy Základní školy J. Vohradského Šluknov 
2.4 Směrnice č. 2/2014 o pravidlech při obsazování a užívání bytů v pečovatelských domech 
2.5 Změny v Komisi sociálně-právní ochrany dětí – odvolání a jmenování členů komise 

3. OSM 
3.1  Pozemky 
3.2 Majetkové záležitosti – Smlouva o nájmu nebytových prostor restaurace na Stadionu Slávy 

Novotného a Smlouva o dílo na VZMR „Oprava boileru v č. p. 662 v ul. Lužická, Šluknov“ 
3.3 Vymáhání pohledávky za prodej domu č. p. 216, ul. Budišínská – p. XXX 
3.4 Bytová komise – přidělení bytů  

4. ORŽP 
4.1 Žádost o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 2014 na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny 

ZŠ J. Vohradského Šluknov“  
4.2 Stanovisko města k záměru plošného nasazení služby e-UtilityReport 
4.3 Nabídka na „Systém řízení bezpečnosti dětského hřiště – garantovaný dozor“ na dětská 

hřiště ve Šluknově 
4.4 Návrh úpravy veřejného prostranství na p. p. č. 678/1 v k. ú. Šluknov (studánka Císařský)  

5. Poskytnutí kanceláře v Domě kultury 1x měsíčně poslanci p. Jaroslavu Foldynovi 
6. Pravidla pro prezentaci politických stran, hnutí a uskupení ve Šluknovských novinách 
7. Informace starostky  
8. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení č. 1/96R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení Rady 
města Šluknov č. 25/95R/2014 – splněno. 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 
2.1 Žádost společnosti Vaše Harmonie, o. p. s. o souhlas s výstavbou podporovaných bytů 
Usnesení č. 2/96R/2014: Rada města Šluknov na základě žádosti společnosti Vaše Harmonie, 
o. p. s., se sídlem Sídliště 1019, 407 77 Šluknov, IČ 22794581 schvaluje 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 za těchto podmínek: 

1) spolupráce s Odborem vnitřní správy, úsekem sociální práce Městského úřadu Šluknov 
při řešení krizové bytové situace šluknovských sociálně slabých rodin  

2) přednostní umísťování občanů Šluknova v podporovaných bytech  
3) výkon opatrovnictví u svých nájemníků 

2.2 Kupní smlouva s firmou Caesar Trade, s. r. o. 
Usnesení č. 3/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje výjimku ze Směrnice č. 1/2014 
o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek dle čl. 24 odst. 3 směrnice 
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a schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku tonerů a cartridgí pro 
město Šluknov firmě Caesar Trade, s. r. o., se sídlem Petra Bezruče 3189, 407 47 Varnsdorf, 
IČ 27273733.  
Usnesení č. 4/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na dobu neurčitou 
s možností výpovědi mezi městem Šluknov a firmou Caesar Trade, s. r. o., se sídlem Petra 
Bezruče 3189, 407 47 Varnsdorf, IČ 27273733 na dodávku tonerů a catridgí, dle návrhu. 
2.3 Žádost o povolení znovuzřízení přípravné třídy Základní školy J. Vohradského Šluknov 
Usnesení č. 5/96R/2014: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov schvaluje znovuzřízení přípravné třídy základní školy pro školní rok 2014/2015 dle 
§ 47 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 
2.4 Směrnice č. 2/2014 o pravidlech při obsazování a užívání bytů v pečovatelských 

domech 
Usnesení č. 6/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2014 o pravidlech při 
obsazování a užívání bytů v pečovatelských domech s účinností od 04.02.2014, dle návrhu.  
2.5 Změny v Komisi sociálně-právní ochrany dětí – odvolání a jmenování členů komise 
Usnesení č. 7/96R/2014: Rada města Šluknov odvolává podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů paní Bc. Lucii Marčokovou a paní 
Bc. Petru Prokopovou z funkce členek Komise sociálně-právní ochrany dětí ke dni 03.02.2014. 
Usnesení č. 8/96R/2014: Rada města Šluknov jmenuje podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů paní Ditu Camfrlovou a paní Pavlu 
Mecelovou do funkce členek Komise sociálně-právní ochrany dětí od 04.02.2014. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 
3.1 Pozemky 
3.1.1 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 9/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem částí níže uvedených 
pozemků v majetku města od 04.02.2014 na dobu neurčitou, Technickým službám Šluknov, 
spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov. 
P. p. č.: část 2370/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 2.935 m2 

P. p. č.: část 2370/3, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 2.795 m2 
účel: překladiště odpadu, cena:  10.000 Kč/rok 
3.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 
Usnesení č. 10/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 774, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 484 m2  
účel: rozšíření zahrady, cena:  40 Kč/m2, kauce: 2.000 Kč 
3.1.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 
Usnesení č. 11/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  
P. p. č. část 2568/1, katastr:  Království,  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 370-162/2006 vedený jako p. p. č. 2568/34 
o výměře 375 m2, 
účel: stavba doplňková ke stavbě hlavní RD, cena:  100 Kč/m2 
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3.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 
Usnesení č. 12/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 677/1, katastr:  Království,  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 509-10/2013 vedený jako p. p. č. 677/2  
o výměře 406 m2, 
účel: rozšíření zahrady, cena:  40 Kč/m2, kauce: 2.000 Kč 
3.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 
Usnesení č. 13/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 112/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 37 m2 (z celkové 197 m2), 
účel: oprava Stříbrného potoka u čp. 162, cena:  200 Kč/m2  
3.1.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 
Usnesení č. 14/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku části níže uvedených pozemků. 
P. p. č. část 2769/2, katastr:  Království,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 523-116/2013 vedený jako  
p. p. č. 2769/13 o výměře 145 m2, 
účel: přístup k vlastní rekreační chatě na p. p. č. 248/1, cena:  70 Kč/m2  

P. p. č. část 2769/2, katastr:  Království,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 523-116/2013 vedený jako  
p. p. č. 2769/14 o výměře 50 m2, 
účel: přístup k vlastní nemovitosti č. e. 9, cena:  70 Kč/m2  

P. p. č. část 3047, katastr:  Království,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 523-116/2013 vedený jako  
p. p. č. 3047/2 o výměře 194 m2, 
účel: přístup k vlastnímu RD čp. 34, cena:  70 Kč/m2  

3.1.7 Zveřejnění záměru směny pozemků 
Usnesení č. 15/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru směnit ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 2888/1, katastr:  Království,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP o výměře cca 150 m2, 
účel: pozemek, na kterém není komunikace, cena:  40 Kč/m2  
3.1.8 Nákup pozemků 
Usnesení č. 16/96R/2014: Rada města Šluknov doporučuje zastupitelstvu města Šluknov 
nákup částí níže uvedených pozemků.  
P. p. č. část 941, katastr:  Rožany,  
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP asi 100 m2   
účel: rozšíření komunikace a uvedení současného stavu do KN, cena:  70 Kč/m2 

P. p. č. část 942, katastr:  Rožany,  
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP asi 100 m2   
účel: rozšíření komunikace a uvedení současného stavu do KN, cena:  70 Kč/m2 

3.1.9 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 
Usnesení č. 17/96R/2014: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 
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P. p. č. část 775, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP asi 400 m2 (z celkové 1054 m2)  
účel: rozšíření zahrady  

3.1.10 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 
Usnesení č. 18/96R/2014: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 251/2, katastr:  Kunratice u Šluknova,  
druh pozemku: zahrada, výměra: 421 m2, 
účel: rozšíření zahrady  

3.1.11 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 
Usnesení č. 19/96R/2014: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  
P. p. č. část 2564/1, katastr:  Království,  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP asi 450 m2 (z celkové 1952 m2),  
účel: stavba garáže 

3.2 Majetkové záležitosti – Smlouva o nájmu nebytových prostor restaurace na Stadionu 
Slávy Novotného a Smlouva o dílo na VZMR „Oprava boileru v č. p. 662 v ul. Lužická, 
Šluknov“ 

3.2.1 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 2/NNP/2014 
Usnesení nepřijato. 
3.2.2 Smlouva o dílo č. OSM 01/2014 
Usnesení č. 20/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje výjimku ze Směrnice č. 1/2014 
o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek dle čl. 24 odst. 3 směrnice 
a schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava bojleru v čp. 662 
v ul. Lužická 662, Šluknov“ firmě Hrnčíř – Grof, sdružení podnikatelů, Příkrá 11, 408 01 
Rumburk, IČ 15364139, za cenu 129.868 Kč bez DPH, z důvodů havárie a nutnosti okamžitého 
řešení dodávky TUV. 
Usnesení č. 21/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. OSM 01/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava bojleru v čp. 662 v ul. Lužická, Šluknov“ 
mezi městem Šluknov a firmou Hrnčíř – Grof, sdružení podnikatelů, Příkrá 11, 408 01 
Rumburk, IČ 15364139, dle předloženého návrhu. 
3.3 Vymáhání pohledávky za prodej domu č. p. 216, ul. Budišínská – p. XXX 
Usnesení č. 22/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje podání žaloby na zaplacení 
pohledávky ve výši 265.000 Kč vůči XXX, pro nesplnění podmínek kupní smlouvy na bytový 
dům č. p. 216.   
Usnesení č. 23/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě 
o poskytování právní služby ze dne 21.04.2011 mezi městem Šluknov a JUDr. Markem 
Nespalou, advokátem, Advokátní kancelář Nespala, s. r. o. se sídlem Vyšehradská 21, 128 00 
Praha, k výkonu právní služby spočívající v sepisu a podání žaloby na zaplacení pohledávky 
ve výši 265.000 Kč vůči XXX a k zastupování v tomto soudním řízení, dle předloženého 
návrhu. 
Usnesení č. 24/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Plnou moc ke všem právním úkonům 
a potřebným krokům pro JUDr. Marka Nespalu, advokáta, Advokátní kancelář Nespala, s. r. o. 
se sídlem Vyšehradská 21, 128 00 Praha, dle předloženého návrhu. 
3.4 Bytová komise – přidělení bytů 
Usnesení č. 25/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 15.02.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. 15, 
ul. Lužická, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
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Byt 1+0, č. b. 15, č. p. 1093, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, pro XXX. 
Usnesení č. 26/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 15.02.2014 do 31.12.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
426, č. b. 2, ul. Dr. Edvarda Beneše, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+2, č. b. 2, č. p. 426, ul. Dr. Edvarda Beneše, 407 77 Šluknov, pro XXX.  

Usnesení č. 27/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.03.2014 do 31.12.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
108, č. b. 1, ul. nám Republiky, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+1, č. b. 1, č. p. 108, ul. nám. Republiky, 407 77 Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 28/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zaplacení peněžité jistoty (kauce) na 
níže uvedenou bytovou jednotku ve výši 5.730 Kč formou šesti měsíčních splátek. 
Byt 1+1, č. b. 1, č. p. 108, ul. nám. Republiky, 407 77 Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 29/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.03.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 126, č. b. 15, 
ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+0, č. b. 15, č. p. 126, ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, pro XXX. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
4.1 Žádost o příspěvek z Fondu Ústeckého kraje 2014 na akci „Rekonstrukce zázemí 

tělocvičny ZŠ J. Vohradského Šluknov“  
Usnesení č. 30/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje podání Žádosti o příspěvek z Fondu 
Ústeckého kraje 2014 na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského Šluknov“ 
ve výši 1.000.000 Kč při celkových nákladech projektu 2.400.745 Kč včetně DPH dle 
předloženého návrhu. 
4.2 Stanovisko města k záměru plošného nasazení služby e-UtilityReport 
Usnesení č. 31/96R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí prezentaci zástupce firmy 
Hrdlička, spol. s r. o., Cheb služby „e-UtilityReport“ jako webovou aplikaci, která usnadňuje 
podání žádosti o vyjádření k existenci sítí, přičemž pro žadatele/stavebníky je její využití 
bezplatné.  
Usnesení č. 32/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje využitím služby „e-UtilityReport“ 
prostřednictvím webových stránek města Šluknov (www.mesto-sluknov.cz) pro správní území 
stavebního úřadu Městského úřadu Šluknov s tím, že zajištění této služby bude hrazeno 
z finančních prostředků Ústeckého kraje. 
4.3 Nabídka na „Systém řízení bezpečnosti dětského hřiště – garantovaný dozor“ na 

dětská hřiště ve Šluknově 
Usnesení č. 33/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. 14-99-G0005-0 
o zavedení a provádění systému řízení bezpečnosti dětského hřiště mezi městem Šluknov 
a firmou Tomovy parky-servis, s. r. o., Sídlo: Jeronýmova 557, 511 01 Turnov, IČ 22798391, dle 
předloženého návrhu.  
4.4 Návrh úpravy veřejného prostranství na p. p. č. 678/1 v k. ú. Šluknov (studánka 

Císařský) 
Usnesení č. 34/96R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí návrh na úpravu veřejného 
prostranství na p. p. č. 678/1 v k. ú. Šluknov (studánka Císařský) v předloženém znění.  
Usnesení č. 35/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje návrh na úpravu veřejného 
prostranství na p. p. č. 678/1 v k. ú. Šluknov (studánka Císařský) v předloženém znění 
a ukládá ORŽP zajistit PD a  realizaci úprav. Termín: do 30.06.2014. 
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5. Poskytnutí kanceláře v Domě kultury 1x měsíčně poslanci p. Jaroslavu Foldynovi 
Usnesení č. 36/96R/2014: Rada města Šluknov schvaluje poskytnutím kanceláře v Domě 
kultury 1x měsíčně poslanci Jaroslavu Foldynovi. 

6. Pravidla pro prezentaci politických stran, hnutí a uskupení ve Šluknovských novinách 
 Usnesení nepřijato. 

7. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

8. Diskuze 
Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová v. r.         
starostka města 


