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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 102. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 16. dubna 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 za rok 2018 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické 
energie – smlouva č- Z_S14_12_8120063512 

3.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Radnice Šluknov – stavební úpravy 
dvora“ 

3.3 Smlouva o dílo na akci „Radnice Šluknov – dopracování dokumentace pro provádění 
stavby“ 

4. Odbor právy majetku 
4.1 Pozemky 
4.2 Ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor – restaurace Club 
4.3 Převod hřbitova v Království do majetku města 
4.4 Odškodnění úrazu 
4.5 Pojistné smlouvy Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Šluknov – 

skupinové pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti 
5. Odbor vedení města 

5.1 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vybraných veřejných prostranstvích 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 102. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 za rok 2018 

Usnesení č. 2/102R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření  
č. 2 za rok 2018 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie – smlouva č- Z_S14_12_8120063512 

Usnesení č. 3/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120063512 mezi 
městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 
02 Děčín, IČ 24729035, dle  předloženého návrhu. 
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3.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Radnice Šluknov – stavební úpravy 
dvora“ 

Usnesení č. 4/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 13/2018 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Radnice Šluknov – stavební úpravy dvora“ mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 
77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 241.379,71 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

3.3 Smlouva o dílo na akci „Radnice Šluknov – dopracování dokumentace pro provádění 
stavby“ 

Usnesení č. 5/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou CL-EVANS, s. r. o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 2,  
IČ 26768607 za cenu 144.900 Kč bez DPH na realizaci akce „Radnice Šluknov  
– dopracování dokumentace pro provádění stavby“, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 6/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 17.04.2018 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy. 

P. p. č.: 550/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.811 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

4.1.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 7/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 17.04.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: 125/15, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 451 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

4.1.3 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 8/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků 
na dobu určitou od 19.04.2018 do 17.05.2018 XXX, za cenu 50 Kč/období, za účelem složení 
dřeva. 

P. p. č.: část 1785/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 30 m2 

p. p. č.: 1785/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 17 m2 

4.1.4 Zrušení usnesení RM č. 16/98R/2018 ze dne 19.02.2018 

Usnesení č. 9/102R/2018: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 16/98R/2018 z 98. schůze ze dne 19.02.2018. 

4.1.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 10/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 100 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok  
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4.1.6 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení nepřijato. 

4.1.7 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 11/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedených pozemků. 

P. p. č.: část 1785/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 30 m2 
p. p. č.: 1785/2, katastr: Šluknov 

druh pozemku: zahrada, výměra: 17 m2 

účel: složení dřeva na otop, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.1.8 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 12/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu 
na části p. p. č. 1444 – ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 1435 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, části p. p. č. část 1366/6 - ostatní plocha, jiná plocha, části p. p. č. 1434/1 
– zahrada, části p. p. č. 1432 - ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 1412 - ostatní 
plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 1449/2 - zastavěná plocha a nádvoří, části p. p. č. 
1366/4 - ostatní plocha, jiná plocha, části p. p. č. 1356 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
části p. p. č. 1353 – zahrada, části p. p. č. 1352 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je budova s č. p. 838 – víceúčelová stavba, o výměře dle GP (výměra cca 950 bm) v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, za účelem stavby pod názvem „IP-12-4004979/P001 - DC Šluknov, ul. 
T. G. Masaryka, úprava vNN,kN“, jedná se o demontáž vrchního vedení NN, ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

4.1.9 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 13/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu na části p. p. č. 1446 – zahrada, části p. p. č. 1447 – ostatní plocha, 
zeleň, části p. p. č. 1444 – ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 1435 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. část 1366/6 - ostatní plocha, jiná plocha, části p. p. 
č. 1468/2 – zastavěná plocha a nádvoří, části p. p. č. 1434/1 – zahrada, části p. p. č. 1432 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 1412 - ostatní plocha, ostatní komunikace, 
části p. p. č. 1449/2 - zastavěná plocha a nádvoří, části p. p. č. 1366/4 - ostatní plocha, jiná 
plocha, části p. p. č. 1356 - ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 1353 – zahrada, 
části p. p. č. 1352 - zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 838 – 
víceúčelová stavba, části p. p. č. 1305 – ostatní plocha, ostatní komunikace, části p. p. č. 
1366/5 – ostatní plocha, jiná plocha, části p. p. č. 1473/1 – ostatní plocha, manipulační plocha 
o výměře dle GP (výměra cca 950 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem stavby pod 
názvem „IP-12-4004979/P005 - DC Šluknov, ul. T. G. Masaryka, úprava vNN,kN“, 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. 

4.1.10 Dodatek č. 1 k dohodě č. 4/2016 – honitba Šluknov 

Usnesení č. 14/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o poskytnutí 
finanční náhrady za užívání honebních pozemků č. 4/2016 – honitba Šluknov mezi městem 
Šluknov a Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, 
Praha 3 – Žižkov, IČ 01312774, dle návrhu. 

4.1.11 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

 

4.2 Ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor – restaurace Club 
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4.3 Převod hřbitova v Království do majetku města 

Usnesení č. 15/102R/2018: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov ke 
schválení bezúplatný převod pozemků p. p. č. 1963/3 a st. p. č.  348/2 v k. ú. Království do 
majetku města Šluknov. 

Usnesení č. 16/102R/2018: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov ke 
schválení Darovací smlouvu na převod pozemků p. p. č. 1963/3 a st. p. č.  348/2 v k. ú. 
Království mezi městem Šluknov a Římskokatolickou farností Království, se sídlem Farní 154, 
407 77 Šluknov, dle předloženého návrhu. 

4.4 Odškodnění úrazu 

Usnesení č. 17/102/2018: Rada města Šluknov zamítá žádost o náhradu škody XXX, ze dne 
09.04.2018. 

4.5 Pojistné smlouvy Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO) Šluknov  
– skupinové pojištění úrazu, pojištění odpovědnosti 

Usnesení č. 18/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení pojistné 
smlouvy č. 8001010213 – Skupinové pojištění úrazu ke dni 30.04.2018 mezi městem Šluknov 
a AIG Europe Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn jednající 
prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem 
V Celnici 4/1031,110 00 Praha1, IČ 242 32 777, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 19/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu  
č. 2202202818 – skupinové pojištění úrazu mezi městem Šluknov a Colonnade Insurance S.A., 
se sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná 
v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající 
prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 
1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, zapsané 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229, s účinností 
od 25.03.2018 na dobu neurčitou, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 20/102R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu  
č. 0503996015 Dodatek č. 2 – pojištění odpovědnosti zaměstnanců mezi městem Šluknov  
a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2742, Římská 45, 120 00 Praha, dle předloženého 
návrhu. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vybraných veřejných prostranstvích 

Usnesení č. 21/102R/2018: Rada města Šluknov na základě žádosti spolku Šluknovské 
Království uděluje výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 
na základě čl. 4 bodu 2 OZV č. 1/2016 o požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích na akci „Pálení čarodějnic“, pořádanou žadateli v Království na 
hřišti za kostelem dne 30.04.2018 v době od 17:30 hod. do 20:00 hod.   

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

  
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


