
 
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 99. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 3. března 2014 v kanceláři starostky 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. MP 

2.1 Smlouva o spolupráci se společností CEREK – evidence jízdních kol, s. r. o. o registraci 
města v centrálním registru jízdních kol 

2.2    Návrh na prodej movitého majetku – nepoužívaných zbraní MP    
3. OVS 

3.1 Žádost společnosti MP House Investing, s. r. o. Praha 2 o souhlas se záměrem    
      vybudování podporovaných bytů na Sídlišti 

4. OSM 
4.1 Pozemky 
4.2 Přidělení bytů – uzavření nájemních smluv 
4.3 Návrh na prodej rodinných domů z majetku města 

5. ORŽP 
5.1 Podání žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu na projekt „Ošetření památných stromů 

ve městě Šluknov 2014“  
5.2 Smlouva s Nadací partnerství na akci „Ošetření nejstaršího stromu historického centra 

Šluknova“ 
5.3 Smlouva o dílo na VZMR na akci „PD – ‚Rekonstrukce a dostavba chodníku  

na Císařský Šluknov – I. a II. etapa“ 
5.4 Obnovení komunikace pro pěší na p. p. č. 3024 a 3034 v k. ú. Království  

(za Konírnou) 
5.5 Smlouva o dílo na VZMR na akci „Územní studie pro rozvojovou lokalitu Jihozápad, 

Šluknov“ 
5.6 Zadání VZMR na akci „Zámecký park Šluknov – výroba a osazení zákrytových desek 

a hlavic“ 
5.7 Zadání VZMR na akci „Šluknovský zámek – stavební úpravy místnosti č. 0.07 a 0.08“ 

6. Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  
a poskytnutí příspěvku 

7. Informace starostky  
8. Diskuze   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Městská policie (MP) 
2.1 Smlouva o spolupráci se společností CEREK – evidence jízdních kol, s. r. o. 

 o registraci města v centrálním registru jízdních kol 
Usnesení č. 1/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem 
Šluknov a společností CEREK – evidence jízdních kol, s. r. o., Vinohradská 2165/48, 120 00 
Praha 2, IČ 01625268, k využití přístupových práv do Centrálního registru jízdních kol 
(CEREK), dle předloženého návrhu.  
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2.2 Návrh na prodej movitého majetku – nepoužívaných zbraní MP 
Usnesení č. 2/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje prodej 8 ks revolverů zn. Astra, a to za 
částku celkovou 11.600 Kč (tj. 1.450 Kč/ks), dle přiloženého znaleckého posudku. 

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 
3.1 Žádost společnosti MP House Investing, s. r. o. Praha 2 o souhlas se záměrem 

vybudování podporovaných bytů na Sídlišti 
Usnesení č. 3/99R/2014: Rada města Šluknov na základě žádosti společnosti MP House 
Investing s.r.o., Vratislavova 28/20, 120 00 Praha 2, provozovna Míru, 218, 417 31 Novosedlice, 
IČ 27192580 neschvaluje záměr této společnosti vybudovat 7 malometrážních bytů o velikosti 
2+1, 1+1 a garsoniéra na adrese Šluknov, Sídliště 1027 k podporovanému bydlení. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 
4.1 Pozemky 
4.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 
Usnesení č. 4/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  
P. p. č.: část 125/15, katastr: Císařský  
druh pozemku: zahrada, výměra: 40 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
4.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 
Usnesení č. 5/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  
P. p. č.: 1785/4, katastr: Šluknov  
druh pozemku: zahrada, výměra: 18 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 

P. p. č.: část 1785/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: zahrada, výměra: 36 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
4.1.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1/NR-2012 (autokrosové závodiště) 
Usnesení č. 6/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1  ke Smlouvě o pronájmu 
pozemků č. 1/NR-2012 ze dne 10.01.2012 mezi městem Šluknov jako pronajímatelem 
a Sdružením přátel města Šluknova pro rozvoj kultury a sportu, se sídlem Nové Hraběcí 78, 
407 77 Šluknov, IČ 27019578, zastoupeným panem Pavlem Vávrou, jako nájemcem, který 
upravuje a doplňuje povinnosti nájemce při pořádání automobilových závodů a jiných 
motoristických aktivit, dle návrhu.  
4.1.4 Smlouvy o provedení stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
Usnesení č. 7/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení stavby ve 
smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve 
smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, na část p. p. č. 2273/135 - ostatní 
plocha, zeleň o výměře dle GP (3,3 m2), mezi městem Šluknov a společností Vaše Harmonie, 
o. p. s., IČ 22794581, Sídliště 1019, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Usnesení č. 8/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení stavby ve 
smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve 
smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, na část p. p. č. 2273/135 - ostatní 
plocha, zeleň o výměře dle GP (2,9 m2), mezi městem Šluknov a společností PM Byty, s. r. o., 
IČ 27312399, Kladenská 665/44, 160 00 Praha 6 - Vokovice, dle návrhu. 
Usnesení č. 9/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení stavby ve 
smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve 



 

3 
 

smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, na část p. p. č. 2273/135 - ostatní 
plocha, zeleň o výměře dle GP (1,8 m2), mezi městem Šluknov a společností HZ Plus, 
spol. s r. o., IČ 27080277, Vratislavova 28, 120 00 Praha 2, dle návrhu. 
Usnesení č. 10/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení stavby ve 
smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a Smlouvu o smlouvě budoucí kupní ve 
smyslu § 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, na část p. p. č. 2273/135 - ostatní 
plocha, zeleň o výměře dle GP (3,7 m2), mezi městem Šluknov a společností MP House 
Investing, s. r. o., IČ 27192580, Vratislavova 28, 120 00 Praha 2, dle návrhu.  
4.2 Přidělení bytů – uzavření nájemních smluv 
Usnesení č. 11/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.04.2014 do 31.12.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
74, č. b. 4, část Císařský, Šluknov, dle návrhu.  
Byt 1+2, č. b. 4, č. p. 74, část Císařský, Šluknov, pro XXX  

Usnesení č. 12/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zaplacení peněžité jistoty (kauce) na 
níže uzavřenou bytovou jednotku ve výši 9.075 Kč formou devíti měsíčních splátek. 
Byt 1+2, č. b. 4, č. p. 74, část Císařský, Šluknov, pro XXX.  

Usnesení č. 13/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.04.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 126, č. b. 18, 
ul. Nerudova, Šluknov, dle návrhu.  
Byt 1+0, č. b. 18, č. p. 126 ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 14/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.04.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093 č. b. 15, 
ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu.  
Byt 1+0, č. b. 15, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro  XXX. 

4.3 Návrh na prodej rodinných domů z majetku města 
Usnesení č. 15/99R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí přehled nemovitostí 
doporučených na odprodej z majetku města. 
Usnesení č. 16/99R/2014: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
navrhnout k odprodeji formou veřejné soutěže níže uvedené nemovitosti z majetku města 
Šluknov.  
1. Rodinný dům č. p. 310 v Císařském, stojící na pozemku p. č. 335/1 a pozemek p. č. 335/1 
o výměře 501 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Šluknov, část obce Císařský, katastrální 
území Císařský, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Rumburk. 
2. Rodinný dům č. p. 625 v ul. T. G. Masaryka, stojící na pozemku p. č. 1417 a pozemek p. č. 
1417 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek p. č. 1418/1 o výměře 288 m2 
(zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV 
č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. 
3. Rodinný dům č. p. 746 v ul. Budišínská, stojící na pozemku p. č. 1150 a pozemek p. č. 1150 
o výměře 290 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) a pozemek p. č. 1151 o výměře 815 m2 
(zahrada) a pozemek p. č. 1152 o výměře 1484 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce 
Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk.  
Usnesení č. 17/99R/2014: Rada města Šluknov nedoporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
navrhnout k odprodeji formou veřejné soutěže níže uvedenou nemovitost z majetku města 
Šluknov.  
Rodinný dům č. p. 582 v ul. Rumburská, stojící na pozemku p. č. 1975 a pozemek p. č. 1975 o 
výměře 1634 m2 (zastavěná plocha a nádvoří) v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální 
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území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
katastrální pracoviště Rumburk.  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
5.1 Podání žádosti o dotaci z Programu péče o krajinu na projekt „Ošetření památných 

stromů ve městě Šluknov 2014“ 
Usnesení č. 18/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci z Programu 
péče o krajinu, Podprogram pro zlepšování dochovaného přírodního a krajinného prostředí 
z Ministerstva ŽP, 1. výzva, pro projekt „Ošetření památných stromů ve městě Šluknov 2014“, 
dle  předloženého návrhu. 
5.2 Smlouva s Nadací partnerství na akci „Ošetření nejstaršího stromu historického centra 

Šluknova“ 
Usnesení č. 19/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o vzájemném plnění mezi 
městem Šluknov a Nadací partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, IČ 45773521 na akci „Ošetření 
nejstaršího stromu historického centra Šluknova“, dle  předloženého návrhu. 
5.3 Smlouva o dílo na VZMR na akci „PD – ‚Rekonstrukce a dostavba chodníku na 

Císařský Šluknov – I. a II. etapa“ 
Usnesení č. 20/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 11/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku na 
Císařský Šluknov – I. a II. etapa" mezi městem Šluknov a firmou Ing. David Dvořák, Skalní 
397/15, 408 01 Rumburk 2, IČ 68285001 za cenu 147.000 bez DPH, dle předloženého návrhu.  
5.4 Obnovení komunikace pro pěší na p. p. č. 3024 a 3034 v k. ú. Království  

(za Konírnou) 
Usnesení nepřijato. 
5.5 Smlouva o dílo na VZMR na akci „Územní studie pro rozvojovou lokalitu Jihozápad, 

Šluknov“ 
Usnesení č. 21/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 7/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Územní studie pro rozvojovou lokalitu Jihozápad, 
Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou CNT-INFO, s. r. o., Horská 489/14, 405 01 Děčín 2, 
IČ 64051056, za cenu ve výši 95.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
5.6 Zadání VZMR na akci „Zámecký park Šluknov – výroba a osazení zákrytových desek 

a hlavic“ 
Usnesení č. 22/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Zámecký park Šluknov – výroba a osazení zákrytových desek a hlavic“ firmě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539. 
Usnesení č. 23/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 9/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zámecký park Šluknov – výroba a osazení 
zákrytových desek a hlavic“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 362.960 Kč bez 
DPH, dle předloženého návrhu, přičemž smlouva bude uzavřena po schválení konenčného 
znění rozpisu akci v rámci programu Renerace MPZ Zastupitelstvem města Šluknov. 
5.7 Zadání VZMR na akci „Šluknovský zámek – stavební úpravy místnosti č. 0.07 a 0.08“ 
Usnesení č. 24/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Šluknovský zámek – stavební úpravy místnosti č. 0.07 a 0.08“ firmě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539. 
Usnesení č. 25/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 8/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Šluknovský zámek - stavební úpravy místnosti 
č. 0.07 a 0.08“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 257.250 Kč bez DPH, dle 
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předloženého návrhu, přičemž smlouva bude uzavřena po schválení konenčného znění 
rozpisu akcí v rámci programu Renerace MPZ Zastupitelstvem města Šluknov. 

6. Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací  
a poskytnutí příspěvku 

Usnesení č. 26/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a ESF č. DCA-VN-1001/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 mezi městem Šluknov 
a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou Ústí nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 
128 01 Praha 2, kterou se vytváří 2 pracovní místa na veřejně prospěšné práce v době od 
01.04.2014 do 31.03.2015 s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 13.000 Kč měsíčně, 
dle návrhu. 
Usnesení č. 27/99R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a ESF č. DCA-VN-1002/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 mezi městem Šluknov 
a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou Ústí nad Labem, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 
128 01 Praha 2, kterou se vytváří 36 pracovních míst na veřejně prospěšné práce v době od 
01.04.2014 do 31.03.2015 s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 11.000 Kč měsíčně, 
dle návrhu.  

7. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

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


