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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 19. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 22. června 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OSM 

2.1 Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě o havarijním pojištění vozidel 
2.2 Smlouva o dílo na VZMR „Oprava bojleru v čp. 663 v ul. Lužická, Šluknov“  
2.3 Žádosti občanů 
2.4 Pozemky 
2.5 Úraz na komunikaci 
2.6 Přidělení bytů 

3. OK 
3.1  Darovací smlouva mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. 

Zámecké slavnosti 2015 
4. ORŽP 

4.1 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „Obnova kapličky 
u kostela sv. Vavřince v Království“ 

5. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě o havarijním pojištění vozidel 

Usnesení č. 1/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 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, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu.  

2.2 Smlouva o dílo na VZMR „Oprava bojleru v č. p. 663 v ul. Lužická, Šluknov“ 

Usnesení č. 2/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje výjimku ze Směrnice č. 1/2014  
o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek dle čl. 24 odst. 3 směrnice 
a schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava bojleru v č. p. 
663 v ul. Lužická 662, Šluknov“ firmě Hrnčíř – Grof, sdružení podnikatelů, Příkrá 11, 408 01 
Rumburk, IČ 15364139, za cenu 129.868 Kč bez DPH, z důvodů nutnosti okamžitého řešení 
dodávky TUV a předejití havárii.  

Usnesení č. 3/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. OSM 05/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava bojleru v č. p. 663 v ul. Lužická, 
Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou Hrnčíř – Grof, sdružení podnikatelů, Příkrá 11, 408 
01 Rumburk, IČ 15364139, dle předloženého návrhu. 

2.3 Žádosti občanů 

Usnesení č. 4/19R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje vyhovět žádosti XXX, a odpustit 
nájemné za měsíc červenec 2015  ve výši 2.145 Kč, z důvodu uzavření sauny od 06.07.2015 
do 02.08.2015. 
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2.4 Pozemky 

2.4.1 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 5/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. 
p. č. 1542 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 2 bm), p. č. 
1549 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 3 bm) v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení 
distribuční soustavy „DC Šluknov, Sokolská čp. 802, vymístění R64“, č. IE-12-4003988/VB2, 
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.  

2.4.2 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 6/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na 
částech p. p. č. 2273/130 – trvalý travní porost o výměře dle GP, p. p. č. 2300/56 – zahrada 
o výměře dle GP, p. p. č. 2243/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP, p. p. 
č. 2265 – zahrada o výměře dle GP, p. p. č. 2269 – trvalý travní porost o výměře dle GP, p. p. 
č. 2281/2 – zahrada o výměře dle GP, p. p. č. 2273/65 – ostatní plocha, zeleň o výměře dle 
GP, p. p. č. 2273/67 – ostatní plocha, zeleň o výměře dle GP a p. p. č. 2273/69 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem 
zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba stavby kanalizace „DC 059 035 Šluknov – 
odstranění kanalizační výusti DC 116“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez 
DPH, ve prospěch Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, IČ:49099469. 

2.4.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/19R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: část 2273/50, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 12 m2 
účel: provozování stánku s občerstvením a zmrzlinou, minimální cena: 1.000 Kč/rok  

2.5 Úraz na komunikaci  

Usnesení č. 8/19R/2015: Rada města Šluknov zamítá žádost o náhradu škody XXX.  

2.6 Přidělení bytů 

Usnesení č. 9/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.07.2015 do 31.12.2015 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
685, XXX dle návrhu. 

Byt 1+1, XXX, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 10/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.07.2015 do 31.12.2015 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
625, XXX dle návrhu. 

Byt 1+2, XXX, ul. T. G. Masaryka, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 11/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.07.2015 do 30.09.2015 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
1093, XXX, dle návrhu. 

Byt 1+1,  XXX, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 12/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.07.2015 do 30.09.2015 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
126, XXX, dle návrhu. 

Byt 1+0, XXX, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. 
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3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Darovací smlouva mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol. s r.o. 
Zámecké slavnosti 2015 

Usnesení č. 13/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov (obdarovaný) a společností Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, zastoupenou panem Bc. Zdeňkem Černým, 
jednatelem společnosti (dárce). Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve výši 
55.000 Kč na konání kulturní akce města „Zámecké slavnosti 2015“, dle návrhu. 

4. ORŽP 

4.1 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „Obnova kapličky 
u kostela sv. Vavřince v Království 

Usnesení č. 14/19R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace k realizaci projektu „Obnova kapličky u kostela sv. Vavřince v Království“ mezi 
městem Šluknov a Ústeckým krajem, sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 Ústí nad Labem, 
IČ 708 92 156, ve výši 50.000 Kč. 

5. Diskuze  

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.         
starostka města 


