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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 
konané dne 7. zá ří 2015 v kancelá ři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor stavební ú řad 

2.1 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF 
prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2011/0161/02 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Pozemky 
3.2 Odpis pohledávek 

4. Odbor kultury 
4.1 Smlouva na dodávku polygrafického výrobku – tisk Šluknovských novin 
4.2 Šluknovské noviny – redakční rada 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na 

rok 2015 
5.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2015 

6. Odbor rozvoje a životního prost ředí 
6.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu obnovy přirozených funkcí krajiny pro 

projekt „Výsadba ovocných alejí ve Fukově“   
6.2 „PD pro úz. řízení – Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. etapa“ 
6.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava mostku u č. p. 82, k. ú. Království, 

oprava propustku za ČS PHM v k. ú. Královka a oprava lávky u Plastonu v k. ú. 
Šluknov“ - zadání  

7. Odbor vnit řní správy 
7.1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 

2015/2016 
7.2 Účelový dar ZŠ J. Vohradského Šluknov 

8. Informace starostky 
9. Diskuze  

1. Kontrola pln ění usnesení  

U snesení č. 1/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu o pln ění Usnesení 
č. 11/25R/2015 bod č. 1 – písm. g) a i) a bod č. 5.   

Usnesení č. 2/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o prodloužení termínu spln ění 
Usnesení Rady m ěsta Šluknov č. 11/25R/2015 bod č. 3 do 30.09.2015.  

2. Odbor stavební ú řad (OSM) 

2.1 Dodatek č. 4 ke Smlouv ě o poskytování p řístupu k ČSN ve formátu PDF 
prost řednictvím služby ČSN online pro více uživatel ů č. 2011/0161/02 

Usnesení č. 3/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 ke Smlouv ě  
o poskytování p řístupu k ČSN ve formátu PDF prost řednictvím služby ČSN online pro více 
uživatel ů číslo 2011/0161/02, uzav řené dne 23.09.2011 mezi m ěstem Šluknov  
a Českou republikou – Ú řadem pro technickou normalizaci, metrologii a státn í zkušebnictví, 
organiza ční složkou státu, I Č 48135267, se sídlem Biskupský dv ůr 1148/5, 110 00  Praha 1, 
na prodloužení smlouvy o 6 m ěsíců, za sjednanou cenu 3.500 K č, dle návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 
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3.1.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemk ů 

Usnesení č. 4/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.  1725/1, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, vým ěra:  1.159 m2 
P. p. č. část 1725/2, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, vým ěra:  dle GP č. 1783-18/2015 vedený jako p. p. č. 
1725/7 o výměře 122 m2 
účel: podnikání, minimální cena:  305.870 Kč  

3.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemk ů 

Usnesení č. 5/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 1978/1, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, vým ěra:  dle GP č. 1631-4/2012 vedený jako p. p. č. 
1978/10 o výměře 1.560 m2 
účel: stavba třípodlažní budovy pro poskytování sociálních služeb, minimální cena:  408.070 Kč  

3.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.  1200/1, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, vým ěra:  537 m2 
P. p. č. část 1199, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  110 m2 
účel: zahrada, minimální cena:  2,50 Kč/m2 

3.1.4 Ukončení nájemní smlouvy a BSK pro výstavbu RD 

Usnesení č. 7/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje ukon čení Nájemní smlouvy 
č. 21/NP-2013 mezi městem Šluknov a XXX, výpov ědí dle čl. III odst. 2, bod c) ke dni 
30.09.2015.  

Usnesení č. 8/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov doporu čuje Zastupitelstvu m ěsta Šluknov 
ukon čit Budoucí smlouvu kupní č. 21/NP-2013 pro výstavbu RD na části  p. p. č. 313/1 v k. ú. 
Šluknov ke dni 30.09.2015 s XXX.  

3.1.5 Prodej pozemk ů 

Usnesení č. 9/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov nedoporu čuje Zastupitelstvu m ěsta Šluknov 
prodat ze svého majetku XXX, níže uvedené pozemky z a cenu 2 K č/m2. 

P. p. č.: 2409/5, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 614 m2 
P. p. č.: část 2411/3, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako p. p. č. 2411/7 
o výměře 573 m2 
P. p. č.: 2411/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 4.543 m2 
P. p. č.: 2351, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 1.617 m2 
P. p. č.: 2353, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 1.108 m2 
P. p. č.: 2355, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra: 702 m2 
P. p. č.: 2356, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra: 713 m2 
P. p. č.: 2361/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 18.541 m2 
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P. p. č.: 2361/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 2.681 m2 
P. p. č.: 2363, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra: 1.358 m2 
P. p. č.: část 2345/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako 
p. p. č. 2345/3 o výměře 428 m2 

3.1.6 Zřízení věcného b řemene 

Usnesení č. 10/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje z řízení věcného b řemene na části  
p. p. č. 285 – ostatní plocha, ostatní komunikace o vým ěře dle GP (nadzemní vedení cca 20 
bm, uzemn ění v zemi v délce 20 bm), na části p. p. č. 287 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o vým ěře dle GP (nadzemní vedení cca 5 bm, 1 ks betonového  sloupu 
s rozpojovací sk říní a uzemn ění v zemi v délce 2 bm) a na části p. p. č. 348/1 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o vým ěře dle GP (stranová p ředložka trasy nadzemní vedení NN 
v délce 30 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za ú čelem zřízení, umíst ění, provozování, 
oprava a údržba za řízení distribu ční soustavy „DC Šluknov, ul. Svojsíkova – úprava vN N.“, 
za cenu 20 K č/bm, nejmén ě však za 1.000 K č bez DPH, ve prosp ěch  ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 D ěčín IV – Podmokly. 

3.2 Odpis pohledávek 

Usnesení č. 11/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje odpis pohledávky ve výši 4.85 7 Kč 
za XXX.   

Usnesení č. 12/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje odpis pohledávky ve výši 8.59 7 Kč 
za XXX.  

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Smlouva na dodávku polygrafického výrobku – tis k Šluknovských novin 

Usnesení č. 13/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje „Smlouvu o dodávce 
polygrafického výrobku – tisk Šluknovských novin“ m ezi městem Šluknov a ŠOS mediální 
grafiky a polygrafie, Ji říkovská 840/4, 408 01 Rumburk, I Č 00497029, za částku 10.940 K č za 
jedno vydání v nákladu 1.300 ks výtisk ů o rozsahu 20 stran formátu A4, dle návrhu.  

4.2 Šluknovské noviny – redak ční rada 

Usnesení č. 14/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov Rada m ěsta Šluknov doporu čuje 
Zastupitelstvu m ěsta Šluknov zvážit p řípadné znovuustavení redak ční rady Šluknovských 
novin a v p řípadě kladného rozhodnutí zastupitelstva v této v ěci pak doporu čuje 
zastupitelstvu m ěsta p ředložení návrh ů na jmenování t ří členů redakční rady.    

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Program pro poskytování neinvesti čních ú čelových dotací z rozpo čtu m ěsta Šluknov 
na rok 2015 

Usnesení č. 15/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje Program pro 
poskytování neinvesti čních ú čelových dotací z rozpo čtu m ěsta Šluknov na rok 2016, 
s účinností od 01.10.2015, dle p ředloženého návrhu.  

5.2 Projednání návrhu rozpo čtového opat ření č. 5 v roce 2015 

Usnesení č. 16/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje rozpo čtové opat ření 
č. 5 za rok 2015, dle p ředloženého návrhu. 

6. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

6.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu obnovy p řirozených funkcí krajiny 
pro projekt „Výsadba ovocných alejí ve Fukov ě“ 

Usnesení č. 17/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu 
z Programu obnovy p řirozených funkcí krajiny pro projekt „Výsadba ovocn ých alejí ve 
Fukov ě“, dle  p ředloženého návrhu.  
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6.2 „PD pro úz. řízení – Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. et apa“ 

Usnesení č. 18/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 29/2015 na 
akci „PD pro úz. řízení – Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. et apa“ mezi m ěstem 
Šluknov a firmou CTN-Info, s. r. o., Horská 489/14,  405 01 Děčín II,  
IČ 64051056, za cenu 155.000 K č bez DPH, tj. 187.550 K č vč. DPH, dle p ředloženého návrhu.  

6.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava mostku u č. p. 82, k. ú. Království, 
oprava propustku za ČS PHM v k. ú. Královka a oprava lávky u Plastonu v k. ú. 
Šluknov“ - zadání 

Usnesení č. 19/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Oprava mostku u č. p. 82 v k. ú. Království, oprava propustku za 
ČS PHM v k. ú. Královka a oprava lávky za Plastonem v k. ú. Šluknov“ firm ě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 za nabídkovou cenu 
1.158.146,91 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 20/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 30/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava mostku  u č. p. 82 v k. ú. Království, 
oprava propustku za ČS PHM v k. ú. Královka a oprava lávky za Plastonem v k. ú. Šluknov“ 
mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l. s r. o., se sídlem Císa řský 
378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539, za cenu ve výši 1.158.146,91 K č včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

7. Odbor vnit řní správy (OSM) 

7.1 Žádost o povolení výjimky z po čtu dětí ve t řídách mate řské školy na školní rok 
2015/2016 

Usnesení č. 21/26R/2015: Rada m ěsta jako z řizovatel Mate řské školy Šluknov, p říspěvkové 
organizace povoluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o p ředškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon) v platném zn ění výjimku 
z nejvyššího po čtu dětí stanoveného provád ěcím právním p ředpisem v p ěti t řídách mate řské 
školy, a to na po čet 28, 28, 28, 28 a 27 dětí, tj. o čtyři děti ve čtyřech t řídách a o 3 d ěti v jedné 
třídě z celkem sedmi t říd mate řské školy dle návrhu.   

7.2 Účelový dar ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 22/26R/2015: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres D ěčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, 
schvaluje p řijetí ú čelového daru – u čebních pom ůcek, které byly po řízeny v rámci projektu 
„Sedmikráska“ s reg. číslem CZ.1.07/1.1.00/53.0011 v celkové hodnot ě 26.493,15 Kč od 
dárce – Asisten čního centra, a. s., se sídlem Sportovní 3302, 434 0 1 Most, IČ 63144883.  

8. Informace starostky 

Usnesení nep řijato. 

9. Diskuze  

Usnesení nep řijato. 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


