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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 
ze 41. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 7. března 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2015 
2.2 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2016 
2.3 Hodnocení žádostí o dotaci z Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací 

z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 – k rozhodnutí zastupitelstva města 
3. Odbor stavební úřad 

3.1 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím 
služby ČSN online pro více uživatelů č. 2011/0161/02 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 

odpadem č. ORŽP 10/2016 
5. Odbor kultury 

5.1 Smlouva o spolupráci – pořad „V jiném světě“ 
5.2  Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 

6. Odbor správy majetku 
6.1 Nebytové prostory v Domě kultury – zveřejnění záměru pronájmu 
6.2 Přidělení bytů – uzavření nájemních smluv 
6.3 Pozemky 
6.4 Prodej kopírovacího stroje 

7. Odbor vedení města 
7.1 Zahraniční služební cesta starostky do SRN 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/41R/2016: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 11/25R/2015 bod č. 2 – písm. b) – úkol splněn.   

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2015 

Usnesení č. 2/41R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2015.  

2.2 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2016 

Usnesení č. 3/41R/2016: Rada města Šluknov projednala návrh rozpočtu města na rok 2016 
a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozpočet schválit. 

2.3 Hodnocení žádostí o dotaci z Programu pro poskytování neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 – k rozhodnutí zastupitelstva města 

Usnesení nepřijato.  

3. Odbor stavební úřad (OSÚ) 

3.1 Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím 
služby ČSN online pro více uživatelů č. 2011/0161/02 
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Usnesení č. 4/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě 
o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více 
uživatelů číslo 2011/0161/02, uzavřené dne 23.09.2011 mezi městem Šluknov a Českou 
republikou – Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační 
složkou státu, IČ 48135267, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1, na prodloužení 
smlouvy o 6 měsíců, za sjednanou cenu 3.500 Kč, dle návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 
odpadem č. ORŽP 10/2016  

Usnesení č. 5/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. 10/2016 – o využití systému 
zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov a Van 
Duy Vu, T. G. Masaryka 289, 407 77 Šluknov, IČ 27577210, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Smlouva o spolupráci – pořad „V jiném světě“ 

Usnesení č. 6/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci na pořadu 
„V jiném světě“ mezi  městem Šluknov a XXX, který se bude konat dne 15.03.2016 od 
16:00 hodin v Domě kultury Šluknov, za cenu 6.500 Kč, dle návrhu. 

5.2 Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 

Usnesení č. 7/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování 
a distribuci knižních fondů mezi městem Šluknova a Městskou knihovnou Děčín, p. o., 
K. Čapka 3, 406 55 Děčín zastoupenou ředitelem XXX na poskytnutí finanční částky 150.000 Kč 
na nákup knižních fondů, dle návrhu.  

6. Odbor správy majetku (OSM) 

6.1 Nebytové prostory v Domě kultury – zveřejnění záměru pronájmu 

Usnesení č. 8/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové 
prostory o výměře 23 m2 ve 2. NP budovy č. p. 321 na p. p. č. 200 v k. ú. Šluknov v obci 
Šluknov. 

6.2 Přidělení bytů – uzavření nájemních smluv 

Usnesení č. 9/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.04.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX, 
ul. Lužická, 407 77 Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+1, č. b. XX č. p. 1093, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 10/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.04.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 125, č. b. XX,  
ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. XX, č. p. 125, ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, pro XXX. 

6.3 Pozemky 

6.3.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 11/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě  
č. 1/NP-2007 mezi městem Šluknov a firmou Zemspol, spol. s r. o., Brtnická 595, 407 78 Velký 
Šenov, IČ 48266451, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o níže uvedený pozemek, dle návrhu. 

P. p. č.: část 233/11, katastr: Rožany 

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 92 m2 

účel: sekání trávy a pastva skotu, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

6.3.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 12/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedené části pozemku 
na dobu určitou od 31.03.2016 do 30.08.2016 XXX, za cenu 200 Kč/období, za účelem umístění 
včelstev. 
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P. p. č.: část 2731/1, katastr: Císařský  
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 8 m2 
účel: umístění včelstev, cena: 200 Kč/období 

6.3.3 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 13/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 08.03.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: 2649, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 2.679 m2 
účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

6.3.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 14/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 3174, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 167 m2 

účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

6.3.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 15/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části  
p. p. č. 3075/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 38 bm), v k. ú. 
Království, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení 
distribuční soustavy Kabelové vedení NN a skříně na podpěrném bodě „č. smlouvy IP-12-
4006309/002-DC Království, p. p. č. 2564/1, příp. do 50m“, 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. 

6.3.6 Doplnění (revokace) usnesení č. 24/03R/2014 (věcné břemeno) 

Usnesení č. 16/41R/2016: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 24/03R/2014 z 3. schůze ze dne 22.12.2014, a to za: za slova „na části p. p. č. 199/7 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 5 bm)“ se doplňuje: „a na části  
p. p. č. 1498/2 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře dle GP (výměra cca 0,1 bm)“. 

6.3.7 Prodloužení nájemní smlouvy a BSK pro výstavbu RD 

Usnesení č. 17/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy  
č. 1/NP-2014 pro výstavbu RD pro XXX, na p. p. č. 2273/121 v k. ú. Šluknov, a to ze dne 
31.07.2016 na 31.07.2017, za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě č. 1/NP-2014. 

Usnesení č. 18/41R/2016: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
prodloužení Budoucí smlouvy kupní a nájemní smlouvy č. 1/NP-2014 pro výstavbu RD pro XXX, 
na p. p. č. 2273/121 v k. ú. Šluknov, a to ze dne 31.07.2016 na 31.07.2017, za podmínek 
sjednaných v budoucí smlouvě kupní a na základě Opatření zastupitelstva města č. 1/2007 
o podpoře výstavby, a to prodeje pozemku o výměře 266 m2 za 1 Kč, zbytek za kupní cenu 
40 Kč/m2.  

6.3.8 Prodloužení nájemní smlouvy a BSK pro výstavbu RD 

Usnesení č. 19/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje prodloužení Nájemní smlouvy  
č. 19/NP-2011 pro výstavbu RD, pro XXX, na p. p. č. 2273/122 v k. ú. Šluknov, a to ze dne 
31.07.2016 na 31.07.2017, za podmínek sjednaných v nájemní smlouvě č. 19/NP-2011.  

Usnesení č. 20/41R/2016: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
prodloužení Budoucí smlouvy kupní a nájemní smlouvy č. 19/NP-2011 pro výstavbu RD, pro 
XXX na p. p. č. 2273/122 v k. ú. Šluknov, a to ze dne 31.07.2016 na 31.7.2017, za podmínek 
sjednaných v budoucí smlouvě kupní a na základě Opatření zastupitelstva města č. 1/2007  
o podpoře výstavby a to prodeje pozemku o výměře 400 m2 za 1 Kč, zbytek za kupní cenu  
40 Kč/m2. 

 

 



 4

6.4 Prodej kopírovacího stroje 

Usnesení č. 21/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Šluknov 
a firmou UPTIME, s. r. o., Tř. 9. května 926/49, 408 01 Rumburk., IČ 27271552 na prodej 
tiskárny/kopírky Xerox WorkCentre 7232V barevná A3 - INV.Č. 10839, podstavec s podavačem 
Xerox TwoTray Module pro 7232/7242 - INV.Č. 10859) a přídavné zařízení na skenování Xerox 
Scan to Email Optionkit pro 7232/7242 - INV.Č. 91138 za cenu 5.000 Kč včetně DPH v platné 
sazbě, dle předloženého návrhu.  

7. Odbor vedení města 

7.1 Zahraniční služební cesta starostky do SRN 

Usnesení č. 22/41R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města Mgr. Evy Džumanové na jednání „Pětiměstí“, do Neusalza – Spremberg, Spolková 
republika Německo dne 18.03.2016. 

8. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

9. Diskuze 

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


