
 1

 
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 29. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 5. října 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro 
projekt „Revitalizace parku na Rumburské ul. ve Šluknově“ 

2.2 Smlouva o náhradě za omezení užívání nemovitosti v rámci stavby „Veřejné osvětlení 
nám. Míru 1 k. ú. Šluknov, II. etapa“ 

2.3 Smlouva o právu k provedení stavby „Výstavba rozhledny na Jitrovníku“ 
3. Odbor správy majetku  

3.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Dokončení zateplení domu č. p. 1093 v ul. 
Lužická, Šluknov“  

3.2 Přidělení bytu – uzavření nájemní smlouvy 
3.3 Pozemky 

4. Odbor ekonomický 
4.1  Smlouva o poskytnutí právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, 

odvodů a poplatků a jiných podobných plateb 
4.2  Žádost SK Viktorie, z. s. o finanční podporu  
4.3  Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 v roce 2015 

5. Etický kodex pedagogů a zaměstnanců Základní Školy J. Vohradského ve Šluknově 
a Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace  

6. Projednání stížnosti zaměstnanců ZŠ J. Vohradského  
7. Informace starostky 
8. Diskuze   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/29R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 11/25R/2015 – bod 3.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro 
projekt „Revitalizace parku na Rumburské ul. ve Šluknově“ 

Usnesení č. 2/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu 
z Operačního programu Životní prostředí na projekt „Revitalizace parku na Rumburské ul. 
ve Šluknově“, dle předloženého návrhu. 

2.2 Smlouva o náhradě za omezení užívání nemovitosti v rámci stavby „Veřejné 
osvětlení nám. Míru 1 k. ú. Šluknov, II. etapa“ 

Usnesení č. 3/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o náhradě za omezení 
užívání nemovitosti č. VII/1002/2015/DC mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem se sídlem 
Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 70892156,  zastoupeným Správou 
a údržbou silnic Ústeckého kraje, příspěvkovou organizací,  za účelemn zřízení stavby 
a provozu zařízení rozvodu – silnice č. III/2668 na p. P. C. 23/1 v k. U. Šluknov na dobu 
určenou k provedení stavby Veřejné osvětlení Nám. Míru 1 k. ú. Šluknov – 2. etapa, za 
jednorázovou úhradu dle ceníku, schváleného zastupitelstvem Ústeckého kraje zvýšenou 
o DPH, dle předloženého návrhu. 
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2.3 Smlouva o právu k provedení stavby „Výstavba rozhledny na Jitrovníku“ 

Usnesení č. 4/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu k právu o provedení 
stavby mezi městem Šluknov a Lesy ČR, se sídlem Přemyslova 1106, 501 68 Hradec 
Králové, IČ 42196451, za účelem provedení stavby rozhledny na Jitrovníku na nově vzniklé 
pozemkové parcele č. 825/2 v k. ú. Království, vymezenou geometrickým plánem pro 
rozdělení pozemku č. 567/122-2015, dle předloženého návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Dokončení zateplení domu č. p. 1093 v ul. 
Lužická, Šluknov“  

Usnesení č. 5/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. OSM 
03/2015 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dokončení zateplení domu č. p. 1093 
v ul. Lužická, Šluknov“ mezi městem Šluknov a Janem Hoškem, Mikulášovice 795, 407 79 
Mikulášovice, IČ 03454339 na prodloužení termínu ukončení do 30.11.2015, dle 
předloženého návrhu. 

3.2 Přidělení bytu – uzavření nájemní smlouvy 

Usnesení č. 6/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.10.2015 do 31.12.2015 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
571, č. b. XXX, ul. Rumburská, Šluknov dle návrhu. 

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. 571, ul. Rumburská, Šluknov, pro XXX. 

3.3 Pozemky 

3.3.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 7/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. část 1978/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 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 
(dle znaleckého posudku) 

3.3.2 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 8/29R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 2756/2, katastr: Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 66 m2 
účel: scelení pozemků 

3.3.3 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 9/29R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 520/4, katastr:  Nové Hraběcí, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 433 m2 
účel: zahrada 
3.3.4 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 10/29R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 520/18, katastr:  Nové Hraběcí, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.406 m2 
účel: stavba RD („mobilheim“), minimální cena: dle znaleckého posudku 
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3.3.5 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 11/29R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 137/1, katastr:  Královka, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.532 m2 
účel: stavba RD  

3.3.6 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 12/29R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 1343/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP (cca 500 m2) 
účel: stavba sauny + zahrada 

3.3.7 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 13/29R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených 
pozemků na dobu neurčitou od 06.10.2015 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zahrady.  

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

3.3.8 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 14/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 171, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: vodní plocha, nádrž umělá, výměra: 1.417 m2 
účel: vysazení ryb, minimální cena: 500 Kč/rok 

3.3.9 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 15/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 2756/2, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 66 m2 
účel: scelení pozemků, minimální cena: 2,50 Kč/m2 

3.3.10 Zveřejnění záměru zřízení služebnosti cesty 

Usnesení č. 16/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr zřídit služebnost 
cesty na níže uvedeném pozemku. 

P. p. č. část 1725/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1783-18/2015 vedený jako p. p. č. 
1725/6 o výměře 376 m2 
účel: podnikání, minimální cena: dle znaleckého posudku 

3.3.11 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 17/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 608/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 69 bm) v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, za účelem realizace stavby „DC 049 036 Šluknov - odstranění 
kanalizační výusti DC111 a DC112“, 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. 
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3.3.12 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 18/29R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 2756/2 – zahrada o výměře dle GP (cca 5 bm) v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za 
účelem uložení vodovodní přípojky ze studny na p. p. č. 1573/3 v k. ú. Císařský, její údržba 
a oprava, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX.   

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, 
odvodů a poplatků a jiných podobných plateb 

Usnesení č. 19/29R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu 
o poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů 
a poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech s daněmi mezi městem Šluknov 
a Ing. Pavlem Lampou, Rumburk, Lužické náměstí 158, 408 01 Rumburk, IČ 41347366, dle 
předloženého návrhu. 

4.2 Žádost SK Viktorie, z. s. o finanční podporu 

Usnesení č. 20/29R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční dotace z rozpočtu města na rok 2015 SK Viktorie, z. s., sídlo Březinova 951/12, 
Jiříkov IČ 27049752 ve výši 6.000 Kč na akci „Kondiční víkend“. 

Usnesení č. 21/29R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SK Viktorie, z. s., sídlo Březinova 951/12, 
Jiříkov IČ 27049752 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2015, 
dle předloženého návrhu.  

4.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 v roce 2015 

Usnesení č. 22/29R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 7 za rok 2015, dle předloženého návrhu. 

5. Etický kodex pedagogů a zaměstnanců Základní Školy J. Vohradského ve Šluknově 
a Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 

Usnesení nepřijato.  

6. Projednání stížnosti zaměstnanců ZŠ J. Vohradského 

Usnesení nepřijato.  

7. Informace starostky    

Usnesení nepřijato. 

8. Diskuze  

Usnesení nepřijato.  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


