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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 p řijatých usneseních 
ze 117. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 13. října 2014 v kancelá ři starostky  
Program jednání:  

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OVS 
  2.1     Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov 
3. OSM 

3.1      Majetkové záležitosti – nebytové prostory v majetku města 
3.2      Ceník poplatků za ubytování a služby na městské ubytovně 
3.3      Pozemky 

4. ORŽP 
4.1 Schválení smlouvy č. 14208623 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ŽP ČR na akci 

„Zateplení mateřské školy ul. Žižkova 1032 Šluknov“ 
4.2 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – kaplička pod Partyzánem 
4.3 Vyjádření k Oznámení zahájení zjišťovacího řízení změny integrovaného povolení z moci 

úřední pro zařízení „Skládka Rožany“ Krajským úřadem Ústeckého kraje 
5. Informace starostky  
6. Diskuze  

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení nep řijato. 

2. Odbor vnit řní správy (OVS)  

2.1 Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov   

Usnesení č. 1/117R/2014: Rada m ěsta Šluknov bere na v ědomí Výro ční zprávu Základní školy J. 
Vohradského Šluknov za školní rok 2013/2014. 

3. Odbor správy majetku (OSM)  

3.1 Majetkové záležitosti – nebytové prostory v maj etku m ěsta 

Usnesení č. 2/117R/2014: Rada m ěsta schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouv ě o nájmu nebytových 
prostor č. 14/NNP-2004 mezi m ěstem Šluknov a Ú řadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha 7, dle návrhu.  

3.2 Ceník poplatk ů za ubytování a služby na m ěstské ubytovn ě 

Usnesení č. 3/117R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Ceník poplatk ů za ubytování  
a služby na m ěstské ubytovn ě v Království s ú činností od 01.11.2014, dle návrhu. 

3.3 Pozemky  

3.3.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemk ů 

Usnesení č. 4/117R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 213/3, katastr:   Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  126 m2  
účel: zahrada, minimální cena:  2,50Kč/m2/rok 

3.3.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemk ů 

Usnesení č. 5/117R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 
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P. p. č. 2564/1, katastr:   Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  1.952 m2  
účel: zahrada, minimální cena:  2,50Kč/m2/rok 

3.3.3 Zřízení věcného b řemene 

Usnesení č. 6/117R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje z řízení věcného b řemene na částech p. 
p. č. 2568/1 – trvalý travní porost o vým ěře dle GP (vým ěra cca 6 bm), a p. p. č. 3084 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace o vým ěře dle GP (vým ěra cca 11 bm) v k. ú. Království, obec 
Šluknov, za ú čelem  zřízení zařízení distribu ční soustavy stavby „DC Království - p. p. č. 2568/40, 
nové kNN“ a uložení zemního kabelového vedení NN, z a cenu 20 K č/bm, nejmén ě však za 1.000 
Kč bez DPH, ve prosp ěch  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 D ěčín IV – Podmokly.  

4. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

4.1 Schválení smlouvy č. 14208623 o poskytnutí podpory ze Státního fondu Ž P ČR na akci 
„Zateplení mate řské školy ul. Žižkova 1032 Šluknov“  

Usnesení č. 7/117R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu  
č. 14208623 mezi m ěstem Šluknov a Státním fondem životního prost ředí ČR se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, I Č 00020729, o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prost ředí ČR v rámci Opera čního programu Životního prost ředí na akci „Zateplení 
mateřské školy ul. Žižkova Šluknov“, vedenou pod ident. č. EDS/SMVS 115D222006158, 
CZ.1.02/3.2.00/14.25189, IS SFZP 14208623, s výší p odpory SFŽP 129.851,60 K č. 

Usnesení č. 8/117R/2014: Rada m ěsta Šluknov ukládá starostce m ěsta Šluknov  
Mgr. Evě Džumanové podepsat Smlouvu č. 14208623 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prost ředí ČR v rámci Opera čního programu Životního prost ředí na „Zateplení 
mateřské školy ul. Žižkova 1032 Šluknov“, vedenou pod id ent. č. EDS/SMVS 115D222006158, 
CZ.1.02/3.2.00/14.25189, IS SFZP 14208623. 

4.2 Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci – k apli čka pod Partyzánem  

Usnesení č. 9/117R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu  
o partnerství a vzájemné spolupráci mezi m ěstem Šluknov a spolkem Drobné památky 
severních Čech se sídlem Nám ěstí T. G. M. 169, 470 01 Česká Lípa, I Č 26611384, za účelem 
zajišt ění a realizace obnovy kapli čky Pod Partyzánem – na p. p. č. 1337/1 v k. ú. Císa řský a obci 
Šluknov, v p ředloženém zn ění. 

4.3 Vyjád ření k Oznámení zahájení zjiš ťovacího řízení změny integrovaného povolení z moci 
úřední pro za řízení „Skládka Rožany“ Krajským ú řadem Ústeckého kraje  

Usnesení č. 10/117R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje vyjád ření za město Šluknov k řízení o 
vydání zm ěny integrovaného povolení z moci ú řední pro za řízení „Skládka Rožany“ spole čnosti 
Marius Pedersen, a. s., a to že pln ě souhlasí s návrhem výrokové části rozhodnutí o zm ěně 
integrovaného povolení pro za řízení „Skládka Rožany“  Krajského ú řadu Ústeckého kraje, 
Odboru životního prost ředí a zemědělství ze dne 25.09.2014 č. j. 1339/ZPZ/09/IP-7/Z/Tom, p říloha 
oznámení zahájení řízení.   

5. Informace starostky  

Usnesení nep řijato.  

6. Diskuze   

Usnesení č. 11/117R/2014: Rada m ěsta Šluknov vyjda řuje své negativní stanovisko k vydání 
povolení provozování loterie a jiné podobné hry MF ČR v rámci správního řízení č. j. MF-
67652/2014/34-1 provozovaltele Victoria – Tip, a. s ., v provozovn ě na adrese T. G. Masaryka 314, 
407 77 Šluknov, a to  d ůvodu dostate čného po čtu loterijních provozoven ve m ěstě.. 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.         
starostka města 


