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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 
ze 104. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 13. května 2014 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OE 

2.1   Směrnice č. 4/2014 – Podpisové vzory 
3. ORŽP 

3.1    Žádost Povodí Ohře, s. p. Chomutov o snížení poplatků dle OZV č. 5/2012 ve znění  
        OZV č. 4/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
3.2    VZMR na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“ 
3.3    Smlouva o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti  
         z EHP Norsko – Dům kultury 
3.4    Oznámení o havárii vody v ZŠ J. Vohradského 

4. OSM 
4.1    Pozemky 
4.2 Nákup energií pro město Šluknov na rok 2015 prostřednictvím ČMKB Kladno 
4.3 Přepracování nájemních smluv s neziskovými organizacemi a subjekty s nájmem  

1 Kč či výpůjčkou 
4.4 Pojistné smlouvy - vozidla 

5. OK 
5.1   Změna cen inzerce Šluknovských novin 

6. Informace starostky  
7. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení č. 1/104R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 14/102R/2014.  

2. Odbor ekonomický (OE) 
2.1 Směrnice č. 4/2014 – Podpisové vzory 
Usnesení č. 2/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 4/2014  
– Podpisové vzory s účinností od 14.05.2014 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)  
3.1 Žádost Povodí Ohře, s. p. Chomutov o snížení poplatků dle OZV č. 5/2012 ve znění 

OZV č. 4/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
Usnesení č. 3/104R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí žádost Povodí Ohře, s. p., 
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov o odpuštění poplatků za umístění zařízení staveniště, 
tzv. za zábor veřejného prostranství.  
Usnesení č. 4/104R/2014: Rada města Šluknov ukládá ORŽP odpovědět na žádost Povodí 
Ohře, s. p., v souladu s platnou OZV č. 5/2012 ve znění OZV č. 4/2013. Termín: do 
20.05.2014. 
3.2 VZMR na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“ 
Usnesení č. 5/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve 
Šluknově“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem dle návrhu.  
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Usnesení č. 6/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový 
vrch ve Šluknově“, dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 7/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový 
vrch ve Šluknově“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Mgr. Martin Chroust, Ing. 
Dagmar Mertlová, Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký (členové) a náhradníci, Zdeněk Černý, 
Ing. Iva Jaburková, Zdeněk Polesný, Ladislav Čurgali, Ing. Petr Masopust. 
3.3 Smlouva o poskytování odborného poradenství při přípravě projektové žádosti z EHP 

Norsko – Dům kultury 
Usnesení č. 8/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytování odborného 
poradenství při přípravě projektové žádosti pro projekt financovaný z Finančních 
mechanismů EHP a Norska (2009 – 2014) „Rekonstrukce domu kultury Šluknov“ mezi 
městem Šluknov a Ing. Jana Feřtkovou (poskytovatel 1), Vyšší 1472/5, 140 00 Praha 4, IČ 
71147004 a Ing. Jiřím Koldinským (poskytovatel 2), Nikoly Tesly 1424/3, 160 00, Praha 6, IČ 
64742857 za cenu projektových prací 86.400 Kč bez DPH a odměny v případě úspěšnosti 
žádosti 140.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu, 
3.4 Oznámení o havárii vody v ZŠ J. Vohradského 
Usnesení nepřijato. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 
4.1 Pozemky 
4.1.1 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 9/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronajmout, 
na dobu neurčitou od 14.05.2014, panu XXX ze svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 2769/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 108 m2 
účel: přístup ke garáži, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
4.1.2 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 10/104R/2014: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 6/NP-2013 
mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 13.05.2014. 
Usnesení č. 11/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  
č. 7/NP-2010, dle návrhu. 
4.1.3 Ukončení  nájmu pozemku z nájemní smlouvy 
Usnesení č. 12/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  
č. 17/NP-2009, dle návrhu.  
4.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 13/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 2838, katastr:  Šluknov,  
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 140 m2,  
účel: uložení kabelů zabezpečovacího zařízení, cena:  200 Kč/m2 

4.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 14/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  
P. p. č. 2107, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: orná půda, výměra: 1.297 m2 
P. p. č. 2106/3, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: orná půda, výměra: 1.207 m2 
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P. p. č. část 2103/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 1731-51/2013 vedené jako p. p. č. 2103/3 o výměře 
502 m2 
účel: zahrada, cena: 40 Kč/m2 
4.2 Nákup energií pro město Šluknov na rok 2015 prostřednictvím ČMKB Kladno 
Usnesení č. 15/104R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí výsledek nákupu zemního 
plynu a elektřiny na ČMKB Kladno pro město Šluknov a jeho organizace na rok 2015. 
4.3 Přepracování nájemních smluv s neziskovými organizacemi a subjekty s nájmem  

1 Kč či výpůjčkou 
Usnesení č. 16/104R/2014: Rada města Šluknov ukládá vedoucímu Odboru správy majetku 
Ing. Petru Masopustovi přepracovat nájemní smlouvy s níže uvedenými organizacemi 
a subjekty tak, aby od roku 2015 bylo nájemné stanoveno ve výši v místě obvyklé.  Termín: 
do 30.11.2014. 
SK Plaston Šluknov – oddíl kuželek 
SK Plaston Šluknov – oddíl fotbalu 
Mykologický spolek 
Kroužek historického šermu 
Dětské centrum Klokan Teen Challenge 
Organizace Junák 
MUDr. Josef Tošovský 
4.4 Pojistné smlouvy – vozidla 
4.4.1 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2268989824 o havarijním pojištění vozidel – 

PARTNER H59 
Usnesení č. 17/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 
č. 2268989824 – o havarijním pojištění vozidel – PARTNER H59 mezi Městem Šluknov 
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, Česká republika, IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu. 
4.4.2 Pojistná smlouva č. 6980539189 pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 

provozem vozidla 
Usnesení č. 18/104R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu  
č. 698 053 9189 pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla mezi 
Městem Šluknov a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Městem 
Šluknov a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 
186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského 
soudu v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu.  

5. Odbor kultury (OK) 
5.1 Změna cen inzerce Šluknovských novin 
Usnesení nepřijato. 

6. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 
7. Diskuze  
Usnesení nepřijato.  
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  v. r.      
starostka města 


