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Informace o přijatých usneseních 

ze 101. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 2. dubna 2014 v kanceláři starostky 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OK 

2.1 Změna koncepce Šluknovských novin 
2.2    Zámecké slavnosti 2014 – Příkazní smlouva s Marií Kucerovou 
2.3    Žádost o prominutí penále (zpozdného) za nevrácení zapůjčené knihy Městské 
         knihovně Šluknov 

3. ORŽP 
3.1 Dodatky k dohodám o přičlenění honebních pozemků a nové dohody o přičlenění 

honebních pozemků  
3.2 Obnova kapličky pod Partyzánem na p. p. č. 1337/1 v k. ú. Císařský OS Drobné památky 

severních Čech z České Lípy 
4. OE 

4.1 Vyhodnocení vyúčtování finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím  
a fyzickým osobám z rozpočtu města za rok 2013 a Žádosti o poskytnutí účelových 
finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu 
města na rok 2014 

5. OSM 
5.1 Pozemky 
5.2 Přidělení bytů v majetku města 
5.3 Žádosti občanů  

6. Žaloba města proti firmě SEVERNÍ STAVEBNÍ – CZ, spol. s r. o. a firmě Jiří Záborský 
7. Informace starostky  
8. Diskuze  

1. Kontrolo plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 

2. Odbor Kultury (OK)  
2.1 Změna koncepce Šluknovských novin 
Usnesení č. 1/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje přípravu změny koncepce tvorby  
a vydávání Šluknovských novin Odborem kultury Městského úřadu Šluknov. 

2.2 Zámecké slavnosti 2014 – Příkazní smlouva s Marií Kucerovou 
Usnesení č. 2/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na 
zprostředkování zajištění kulturního a doprovodného programu na akci „Zámecké slavností 
2014“ ve dnech 27.06.2014 až 29.06.2014 mezi městem Šluknov a paní Marií Kucerovou, se 
sídlem Děčínská 298, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 72654007, za cenu 369.050 Kč včetně 
DPH, dle návrhu.  
2.3 Žádost o prominutí penále (zpozdného) za nevrácení zapůjčené knihy Městské 

knihovně Šluknov 
Usnesení č. 3/102R/2014: Rada města Šluknov na základě žádosti obdržené od XXX, 
schvaluje odpuštění penále (zpozdného) za nevrácení zapůjčené knihy Městské knihovně 
Šluknov ve výši 10.260 Kč. 
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3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)  
3.1 Dodatky k dohodám o přičlenění honebních pozemků a nové dohody o přičlenění 

honebních pozemků 
Usnesení č. 4/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje dodatky k dohodám o přičlenění 
honebních pozemků č. 241003/6 – dodatek č. 1/2013, č. 241005/7 – dodatek č. 1/2014, 
č. 241007/8 – dodatek č. 1/2014, č. 988308/5 – dodatek č. 1/2014, dle předloženého návrhu.. 
3.2 Obnova kapličky pod Partyzánem na p. p. č. 1337/1 v k. ú. Císařský OS Drobné 

památky severních Čech z České Lípy 
Usnesení č. 5/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje realizaci akce obnovy kapličky pod 
Partyzánem, na p. p. č. 1337/1 v k. ú. Císařský, za předpokladu, že na akci bude přiznán 
grantový příspěvek a vlastník pozemku p.  XXX bude souhlasit s budoucím odprodejem 
části pozemku p. p. č. 1337/1 v k. ú. Císařský a obci Šluknov o výměře 120 m2, zahrnující 
objekt kapličky a vysazené doprovodné zeleně.  
Usnesení č. 6/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje spolufinancování akce Obnovy 
kapličky pod Partyzánem, dle usnesení Rady města Šluknov č. 5/101R/2014, s podílem 
města Šluknov ve výši 96.212 Kč z celkového rozpočtu 165.844 Kč. 

4. Odbor ekonomický (OE) 
4.1 Vyhodnocení vyúčtování finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím  

a fyzickým osobám z rozpočtu města za rok 2013 a Žádosti o poskytnutí účelových 
finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám 
z rozpočtu města na rok 2014 

Usnesení č. 7/101R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí vyhodnocení 
vyúčtování finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám 
z rozpočtu města za rok 2013.  

5. Odbor správy majetku (OSM) 
5.1 Pozemky 
5.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 8/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č.: 125/15, katastr: Císařský  
druh pozemku: zahrada, výměra: 536 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 

Usnesení č. 9/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č.: 125/15, katastr: Císařský  
druh pozemku: zahrada, výměra: 536 m2 
účel: zahrada, cena:  40 Kč/m2 

5.1.2 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 10/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronajmout, na dobu neurčitou 
od 01.04.2014, XXX, ze svého majetku níže uvedené pozemky.  
P. p. č.: část 1785/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: zahrada, výměra: 36 m2  
p. p. č.: 1785/4, katastr: Šluknov  
druh pozemku: zahrada, výměra: 18 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
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5.2 Přidělení bytů v majetku města 
Usnesení č. 11/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy (bez 
úhrady jistoty) na dobu určitou od 03.04.2014 do 30.06.2014 na přidělení níže uvedené 
bytové jednotky v domě č. p. 74, č. b. 2, část Císařský, Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+1, č. b. 2, č. p. 74, část Císařský, Šluknov, pro XXX.   
Usnesení č. 12/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy (bez 
úhrady jistoty) na dobu určitou od 03.04.2014 do 30.06.2014 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. 13/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy (bez 
úhrady jistoty) na dobu určitou od 03.04.2014 do 30.06.2014 na přidělení níže uvedené 
bytové jednotky v domě č. p. 74, č. b. 5, část Císařský, Šluknov, dle návrhu.  
Byt 1+0, č. b. 5, č. p. 74, část Císařský, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 14/101R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou od 15.04.2014 do 31.12.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 662, č. b. 9, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+3, č. b. 9, č. p. 662, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX.   
5.3 Žádosti občanů 
5.3.1 Žádost o proplacení účtů za zhodnocení bytu 
Usnesení č. 15/101R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje vyhovět žádosti pana XXX, 
a schvaluje úhradu části nákladů vynaložených na opravy bytu (vodoinstalační práce) č. X 
v ul. Lužická 662 v celkové výši 2.736 Kč, dle přiložených dokladů.   

6. Žaloba města proti firmě SEVERNÍ STAVEBNÍ – CZ, spol. s r. o. a firmě Jiří Záborský 
Usnesení č. 16//101R/2014: Rada města Šluknov zmocňuje JUDr. Jana Menše a Mgr. Martina 
Koláře, advokáty, k mimosoudnímu jednání s p. Jiřím Záborským a jeho právním 
zástupcem, ve věci žaloby města Šluknov vůči SEVERNÍ STAVEBNÍ – CZ spol. s r. o. 
a Jiřímu Záborskému o zaplacení částky – nároku z odstoupení od Smlouvy o dílo na 
realizaci akce „Rekonstrukce a dostavba ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“. 

7. Informace starostky 
Usnesení č. 17//101R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí stížnost p. XXX na 
povolování pojízdné prodejny masa p. Formánka z Rumburku a akceptuje stávající stav 
platného povolení záboru veřejného prostranství dle OZV č. 4/2013. 

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


