
 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 91. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 20. listopadu 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 za rok 2017 
2.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2017 

3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Volební řád pro volby do školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov  

4. Odbor správy majetku 
4.1 Přidělení bytu 
4.2 Pozemky 
4.3 Plán inventur na rok 2017 

5. Odbor kultury 
5.1 Kupní smlouva – nábytek na dovybavení prohlídkového okruhu Šluknovského zámku 

6. Odbor vedení města 
6.1 Zahraniční služební cesty do SRN 
6.2 Žádost o snížení pronájmu velkého sálu v DK 
6.3 Šluknovské noviny – změna šéfredaktora 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/91R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 91. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 10 za rok 2017 

Usnesení č. 2/91R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 10 
za rok 2017 dle předloženého návrhu.  

 2.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2017 

Usnesení č. 3/91R/2017: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2017.  

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Volební řád pro volby do školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 4/91R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje Volební řád pro 
volby do školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín dle návrhu. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Přidělení bytu  



 2

Usnesení č. 5/91R/2017: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.12.2017 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX, 
ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+0, č. b. 13 č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX.  

4.2 Pozemky 

4.2.1 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 6/91R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 13/NP-
2016 dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.12.2017.  

4.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení nepřijato. 

4.2.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 7/91R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 2738/1, katastr: Císařský      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 439-79/2016 vedené jako p. 
p. č. 2738/7  o výměře 4 m2, p. p. č. 2738/8 o výměře 18 m2, p. p. č. 2738/9 o výměře 6 m2, p. p. č. 
2738/10 o výměře 53 m2 
P. p. č.: 2740, katastr: Císařský      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 439-79/2016 vedené jako p. p. 
č. 2740/2  o výměře 169 m2 
účel: rekonstrukce Šluknovského potoka, minimální cena: znalecký posudek (32.650 Kč) + náklady 

4.2.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 8/91R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti IS a smlouvy o právu provést stavbu na části p. p. č. 
3160 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP v k. ú. Císařský a části p. p. č. 735 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 60 bm) v k. ú. Šluknov, obec 
Šluknov, za účelem stavby kanalizační přípojky pro č. p. 327, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však 
za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX. 

4.2.5 Výmaz zástavního práva z KN 

Usnesení č. 9/91R/2017: Rada města Šluknov schvaluje uhradit náklady ve  výši 2.000 Kč 
Českomoravské stavební spořitelně, a. s., Vinohradská 3218/169, Praha 10, IČ 49241397 za 
výmaz zástavního práva smluvního u p. p. č. 25/4 v k. ú. Království z katastru nemovitostí.  

4.2.6 Prodej pozemku – nesouhlas s vyúčtováním cen nákladů 

Usnesení č. 10/91R/2017: Rada města Šluknov na základě předloženého vyúčtování nákladů při 
prodeji pozemku p. č. 1385/2 v k. ú. Šluknov rozhoduje vrátit žadateli (pp. XXX a XXX) rozdíl 
mezi složenou jistinou ve výši 6.000 Kč a účtovanými náklady ve výši 5.000 Kč, tj. 1.000 Kč.  

4.3 Plán inventur na rok 21017 

Usnesení č. 11/91R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Plán inventur na rok 2017 dle 
předloženého návrhu.  

5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Kupní smlouva – nábytek na dovybavení prohlídkového okruhu Šluknovského zámku 

Usnesení č. 12/91R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Kupní smlouvu dle ust. 
§  2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi 
městem Šluknov (kupující) a společností Castle Stracov, s. r. o., se sídlem Stračov 1, 503 14 
Stračov, IČ 27500802, DIČ CZ 27500802, zastoupené jednatelem Paulem Huysegemsem, na 
koupi souboru movitých věcí – starožitného nábytku blíže specifikovaného v příloze č. 1 této 
smlouvy za cenu ve výši 195.500 Kč vč. DPH, na dovybavení prohlídkového okruhu 
Šluknovského zámku, dle předloženého návrhu. 
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6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Zahraniční služební cesty do SRN 

Usnesení č. 13/91R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města Mgr. Evy Džumanové, na jednání Pětiměstí do Oppachu, do Spolkové republiky Německo 
dne 24.11.2017. 

Usnesení č. 14/91R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města Mgr. Evy Džumanové, na jednání monitorovacího výboru Euroregionu Nisa do Žitavy, do 
Spolkové republiky Německo dne 12.12.2017. 

6.2 Žádost o snížení pronájmu velkého sálu v DK 

Usnesení č. 15/91R/2017: Rada města Šluknov na základě žádosti Svazu tělesně postižených 
v České republice, z. s., místní organizace Šluknov neschvaluje z důvodu pozdního podání 
žádosti po akci snížení pronájmu hlavního sálu v Domě kultury Šluknov dne 10.11.2017 na 
konání členské schůze.  

6.3 Šluknovské noviny – změna šéfredaktora 

Usnesení č. 16/91R/2017: Rada města Šluknov odvolává p. Mgr. Petra Tomance z funkce 
šéfredaktora Šluknovských novin ke dni 10.12.2017. 

Usnesení č. 17/91R/2017: Rada města Šluknov jmenuje pí Jitku Schneiderovou do funkce 
šéfredaktorky Šluknovských novin ode dne 11.12.2017.  

7. Informace starostky 

   

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


