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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 33. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 2. listopadu 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Obnova podlahových krytin sálu v domě kultury“ 
– smlouva o dílo 

2.2 Pronájem v DK Šluknov – osvobození 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za leden až září 2015 
3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 9 pro rok 2015 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Přidělení bytu 
4.2 Pozemky 
4.3 Plán inventur na rok 2015 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí  
5.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Nadace partnerství pro projekt „Parčík T. G. M. 

v Království“ 
5.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výsadba ovocných alejí ve Fukově“ 
5.3 Schválení smlouvy o partnerství se spolkem Šluknovské Království, z. s., na projekt 

„Parčík T. G. M. v Království“  
6. Informace starostky 
7. Diskuze   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato.  

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Obnova podlahových krytin sálu v domě 
kultury“ – smlouva o dílo 

Usnesení č. 1/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Obnova podlahových krytin sálu v domě kultury“ mezi městem 
Šluknov a firmou Podlahářství František Uhmann, se sídlem Seifertova 900/4, Liberec, 
IČ 64708951 za cenu 168.388 Kč bez DPH, dle návrhu.  

2.2 Pronájem v DK Šluknov – osvobození 

Usnesení č. 2/33R/2015: Rada města Šluknov na základě žádosti Střední lesnické školy 
a Střední odborné školy sociální Šluknov, schvaluje osvobození od úhrady pronájmu velkého 
sálu v Domě kultury Šluknov pro konání Hubertské zábavy dne 06.11.2015.  

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za leden až září 2015 

Usnesení č. 3/33R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2015.  

3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 9 pro rok 2015 

Usnesení č. 4/33R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 9 
za rok 2015 dle předloženého návrhu.  
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4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Přidělení bytu 

Usnesení č. 5/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.12.2015 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
284, č. b. XX, ul. Budišínská, Šluknov dle návrhu. 

Byt 1+2, č. b. XX, č. p. 284, ul. Budišínská, Šluknov, pro XXX. 

4.2 Pozemky 

4.2.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 6/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku pozemek. 

P. p. č. část 2887/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 568-125/2015 vedené jako  
p. p. č. 2887/14 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 18 m2 a st. p. č. 596 – zastavěná plocha  
o výměře 10 m2 
účel: koupě pozemku pod stavbou garáže a přístup k ní, minimální cena: 4.000 Kč (dle znaleckého 
posudku) 

4.2.2 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 7/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 2887/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 568-125/2015 vedené jako 
p. p. č. 2887/12- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 61 m2  
účel: směna pozemku dle stávajícího stavu, minimální cena: 7.000 Kč (dle znaleckého posudku) 

4.2.3 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 8/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 01.01.2016 Českému rybářskému svazu z. s., MO Šluknov, Na Hrázi 837,  
407 77 Šluknov.  

P. p. č. 171, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: vodní plocha, nádrž umělá, výměra: 1.417 m2 
účel: chov ryb, cena: 0,40 Kč/m2/rok 

4.2.4 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 9/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 01.01.2016 XXX. 

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

4.2.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 10/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. 
č. 2769/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (kabelové vedení NN, 
pojistková skříň cca 12 bm), v k. ú. Království, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, 
provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy „č. IP-12-4005344/001-DC 
Království, čp. 265, příp. do 50 m, kNN“, 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     Plán inventur na rok 2015 

Usnesení č. 11/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Plán inventur na rok 2015 dle 
předloženého návrhu. 
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5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Nadace partnerství pro projekt „Parčík T. G. M. 
v Království“ 

Usnesení č. 12/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Nadace 
partnerství pro projekt „Parčík T. G. M. v Království“ dle  předloženého návrhu.  

5.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výsadba ovocných alejí ve Fukově“ 

Usnesení č. 13/33R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Výsadba ovocných alejí ve Fukově“ firmě UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 
408 01 Rumburk, IČ 47307706 za nabídkovou cenu 204.495 Kč bez DPH, tj. 247.438,95 včetně 
DPH. 

Usnesení č. 14/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 34/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výsadba ovocných alejí ve Fukově“ mezi městem 
Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČ 47307706 za nabídkovou 
cenu 204.495 Kč bez DPH, tj. 247.438,95 včetně DPH, dle předloženého návrhu. 

5.3 Schválení smlouvy o partnerství se spolkem Šluknovské Království, z. s., na projekt 
„Parčík T. G. M. v Království“ 

Usnesení č. 15/33R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o partnerství mezi městem 
Šluknov a spolkem Šluknovské Království, z. s., Království 471, 407 47 Šluknov, IČ 26678373 na 
realizaci projektu „Parčík T. G. M. v Království“ v rámci podání žádosti o podporu z Nadace 
partnerství, dle předloženého návrhu.  

6. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

7. Diskuze  

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


