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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 
z 3. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 22. prosince 2014 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OVS 

2.1 Účelový dar MŠ Šluknov 
2.2 Darovací smlouva 

3. OK 
3.1 Šluknovské noviny – redakční rada 

4. OSM 
4.1 Majetkové záležitosti 
4.2 Pozemky 
4.3 Pojistné smlouvy 

5. ORŽP 
5.1 Žádost o prodloužení termínu plnění PD na rekonstrukci radnice ve Šluknově 

6. OKS 
6.1 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Kompostárna Šluknov – stavební část“ 

7. Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2015 
8. Informace starostky  
9. Diskuze    

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Účelový dar MŠ Šluknov 

Usnesení č. 1/03R/2014: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 709 83 836 schvaluje přijetí účelového daru – cukrovinek 
pro děti v celkové hodnotě 4.531,49 Kč od dárce - firmy TRAVEL FREE, s. r. o., Václavské 
nám. 53, 110 00 Praha, IČ 267 39 780, dle návrhu. 

2.2 Darovací smlouva 

Usnesení č. 2/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov (jako obdarovaným) a panem Václavem Chaloupkou, bytem Donín 224, 463 34 
Hrádek nad Nisou, IČ 46512314 (jako dárcem), na darování 200 ks plyšových hraček 
v celkové hodnotě 10.000 Kč, které budou použity na akci vítání nově narozených 
šluknovských občánků v roce 2015, dle návrhu.  

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Šluknovské noviny – redakční rada 

Usnesení č. 3/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje, na základě žádosti OK na 
omezení/ukončení fungování Redakční rady Šluknovských novin, převzetí funkce Redakční 
rady Radou města Šluknov s účinností od 01.01.2015, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Majetkové záležitosti 

4.1.1 Nebytové prostory a pozemky – nové nájemní smlouvy 
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Usnesení č. 4/03R/2014: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 7/NNP-2010  
ze dne 22.10.2010 mezi městem Šluknov a Mykologickým spolkem Šluknov se sídlem T. G. 
Masaryka 321, 407 77 Šluknov dohodou ke dni 31.12.2014. 

Usnesení č. 5/03R/2014: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1/NNP-2011 ze 
dne 01.01.2011 mezi městem Šluknov a Kroužkem historického šermu se sídlem Jiráskova 
685, 407 77 Šluknov dohodou ke dni 31.12.2014. 

Usnesení č. 6/03R/2014: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1/NNP-2008 ze 
dne 01.07.2008 mezi městem Šluknov a Dětským centrem Klokan Teen Challenge, IČ 
68402686 se sídlem Císařský 59, 407 77 Šluknov dohodou ke dni 31.12.2014. 

Usnesení č. 7/03R/2014: Rada města schvaluje ukončení smlouvy o nájmu pozemků č. 4/NP-
2011 ze dne 28.03.2011 mezi městem Šluknov a SK Plaston Šluknov, IČ 64707571 se sídlem 
407 77 Šluknov dohodou ke dni 31.12.2014. 

Usnesení č. 8/03R/2014: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 13/NNP/1996 
ze dne 29.03.1996 mezi městem Šluknov a XXX, dohodovou ze strany pronajímatele. 

Usnesení č. 9/03R/2014: Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu jednotky (nebytového 
prostoru) č. 1/NNP/2015 mezi městem Šluknov a SK Plaston Šluknov, IČ 64707571 se sídlem 
407 77 Šluknov, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 10/03R/2014: Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu pozemků č. 1/NP/2015 
mezi městem Šluknov a SK Plaston Šluknov, IČ 64707571 se sídlem 407 77 Šluknov, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 11/03R/2014: Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu jednotky (nebytového 
prostoru) č. 2/NNP/2015 mezi městem Šluknov a Dětským centrem Klokan Teen Challenge, 
IČ 68402686 se sídlem Císařský E59, 407 77 Šluknov, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/03R/2014: Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu jednotky (nebytového 
prostoru) č. 3/NNP/2015 mezi městem Šluknov a Mykologickým spolkem Šluknov se sídlem 
T. G. Masaryka 321, 407 77 Šluknov, dle předloženého návrhu. 
 
Usnesení č. 13/03R/2014: Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu jednotky (nebytového 
prostoru) č. 4/NNP/2015  mezi městem Šluknov a XXX, dle předloženého návrhu. 

4.1.2 Žádost o snížení výše nájemného v nebytovém prostoru v sauně 

Usnesení č. 14/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje vyhovět žádosti XXX, a snížit 
nájemné za měsíc prosinec 2014 o částku 855 Kč, z důvodu nemožnosti vykonávaní 
masérských služeb vlivem uzavření sauny přes vánoční svátky. 

4.1.3 Žádost o snížení výše nájemného v restauraci na stadionu 

Usnesení č. 15/03R/2014: Rada města Šluknov neschvaluje vyhovět žádosti XXX, a snížit 
nájemné za měsíce prosinec 2014 až březen 2015 o 50%, z důvodu prodělečného provozu 
v těchto měsících. 

4.2 Pozemky 

4.2.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 16/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedených 
pozemků na dobu neurčitou od 01.01.2015 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrady. 

část p. p. č. 2564/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.230 m2  
část p. p. č. 2563, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 270 m2 

 

 

 



 3

4.2.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 17/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených 
pozemků na dobu neurčitou od 01.01.2015 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem pastvy 
skotu. 

P. p. č. 1037/3, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.065 m2  
P. p. č. 1037/4, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.183 m2  
P. p. č. 1037/5, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 526 m2  
P. p. č. 1037/6, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 36 m2  

4.2.3 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 18/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
č. 18/NP-2012 ze dne 14.08.2012 ke dni 31.12.2014.  

4.2.4 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 19/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
č. 11/NP-2010 ze dne 12.05.2010 ke dni 31.12.2014. 

4.2.5 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 20/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 5/NP-
2012 ze dne 06.03.2012 ke dni 31.12.2014. 

4.2.6 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 21/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1445, katastr: Císařský,  
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.629 m2,  
účel: zřízení zahrady (část) a sekání trávy (část), minimální cena: 2,50Kč/m2/rok a 0,10Kč/m2/rok 

4.2.7 Žádost o pacht 

Usnesení č. 22/03R/2014: Rada města Šluknov zamítá žádost XXX, na pronájem 
zemědělských pozemků z majetku města. 

4.2.8 Revokace usnesení č. 33/01R/2014 (věcné břemeno) 

Usnesení č. 23/03R/2014: Rada města Šluknov revokuje část usnesení Rady města Šluknov  
č. 33/01R/2014 z 1. zasedání ze dne 24.11.2014, a to část „ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly“ se mění na „ve prospěch manželů Ing. Oldřicha 
Cakla a Evy Caklové, U Rybníka 22, Čepirohy, 434 01 Most“. 

4.2.9 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 24/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 199/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 5 bm) v k. 
ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění a provozování zařízení distribuční 
soustavy – kabelové vedení NN, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

4.3 Pojistné smlouvy  

4.3.1 Dodatek k pojistné smlouvě Flotila č. 6980539189 pro pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou provozem vozidla 

Usnesení č. 25/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě Flotila 
č. 6980539189 pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla mezi 
městem Šluknov a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 
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665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsanou v obchodním rejstříku  
u Městského soudu v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu. 

4.3.2 Pojistná smlouva o havarijním pojištění vozidel – Partner H 59 č. smlouvy 
2269095064 a Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě o havarijním pojištění vozidel – Partner H 59 
č. smlouvy 2269095064 

Usnesení č. 26/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu  
o havarijním pojištění vozidel – Partner H 59 č. smlouvy 2269095064 mezi městem Šluknov  
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 27/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě  
o havarijním pojištění vozidel – Partner H 59 č. smlouvy 2269095064 mezi městem Šluknov  
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu. 

4.3.3 Pojistná smlouva o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění, odcizení 
a o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č. 750000000101  

Usnesení č. 28/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu  
o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění 
odpovědnosti za škodu č. 750000000101 mezi městem Šluknov a Mateřskou školou 
Šluknov, příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského a Triglav pojišťovnou, 
a. s., se Novobranská 544/1, 602 00 Brno, IČ 250 73 958, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Žádost o prodloužení termínu plnění PD na rekonstrukci radnice ve Šluknově 

Usnesení č. 29/03R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí žádost firmy Multitechnik – 
divize II., spol. s r.o. Chomutov ze dne 18.12.2014 o prodloužení termínu plnění na dodání 
Projektové dokumentace na rekonstrukci radnice ve Šluknově. 

6. Odbor komunálních služeb (OKS) 

6.1 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Kompostárna Šluknov – stavební část“ 

Usnesení č. 30/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  
č. ORŽP 22/2014 mezi městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IC 00261688 a firmou 
SIOPS, s. r. o., Vilémov 4, 407 80 Vilémov, IČ 47283858 na realizaci veřejné zakázky 
„Kompostárna Šluknov – stavební část“, na vícepráce ve výši 750.336,80 Kč včetně DPH, 
dle předloženého návrhu.  

7. Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2015 

Usnesení č. 31/03R/2014: Rada města Šluknov schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 
ve spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad 
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu 
k informacím, a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2015 
s účinností od 01.01.2015, dle návrhu.  

8. Informace starostky 

Usnesení nepřijato.  

9. Diskuze  

Usnesení nepřijato. 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


