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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 104. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 2. května 2018 v kanceláři starostky 

Program jednání: 
 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 
2.2 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru 
2.3 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění prodeje vstupenek 

3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Doporučení konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Pozemky 
4.2 Krátkodobý pronájem bytové jednotky 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa 

silnice v důsledku realizace stavby „Odkanalizování rodinných domů č. p. 967, č. p. 982, 
č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí p. p. č. 1907/3, 2802/1, 28023, 
1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov“ 

6. Odbor vedení města 
6.1 Veřejná zakázka malého rozsahu – Příkazní smlouva „Úplatný výkon oprávnění 

a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů“ 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 104. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Návrh na uzavření smlouvy o výpůjčce 

Usnesení č. 2/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce  
č. V/2300/69/2018 uzavřené ve smyslu ustanovení § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění mezi městem Šluknov (vypůjčitel) a Českou spořitelnou, a. s., se 
sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 (půjčitel), na bezplatnou výpůjčku 
uměleckého díla – 3 ks secesních křesel, která budou umístěna ve Šluknovském zámku, dle 
přiloženého návrhu. 

2.2 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru 

Usnesení č. 3/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o poskytnutí finančního 
daru ve výši 10.000 Kč, uzavřenou ve smyslu ustanovení § 2055-2078 zák.  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi městem Šluknov (obdarovaný) 
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a společností TOPOS, a. s., se sídlem Královská 777, 407 77 Šluknov (dárce), na realizaci 
Zámeckých slavností Šluknov, dle přiloženého návrhu.  

2.3 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění prodeje vstupenek 

Usnesení č. 4/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění prodeje 
vstupenek mezi městem Šluknov a Domem kultury Střelnice Rumburk, příspěvkovou 
organizací, se sídlem SNP 484/29, 408 01 Rumburk, IČ 00830682, s účinností od 01.06.2018 
na dobu neurčitou, dle přiloženého návrhu. 

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Doporučení konkursní komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace 

Usnesení č. 5/104R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy, Šluknov, 
příspěvkové organizace, bere na vědomí doporučení konkursní komise na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 6/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 03.05.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: 2673, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.112 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

4.1.2 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 7/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 15/NP-
2008, dohodou, mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.12.2018. 

4.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 8/104R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 766, katastr: Království       
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 16.380 m2 
účel: pastva koní, cena:  0,10 Kč/m2/rok 
4.1.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 9/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 1565, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 560 m2 

p. p. č.: 1566/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 582 m2 

účel: pastva koní, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

4.1.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 10/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 366/1, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: zahrada, výměra: 952 m2 
p. p. č.: 366/3, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 95 m2 
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účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

4.1.6 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 11/104R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 1385, katastr: Šluknov       
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1893-53/2017 vedený jako 
p. p. č. 1385/2- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 264 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 

4.1.7 Zřízení věcného břemene  
Usnesení č. 12/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 2958/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 10 bm) v k. ú. Království, obec 
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě a údržbě vodovodní přípojky pro 
rodinný dům čp. 473, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch 
XXX.  

4.1.8  Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 13/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
- služebnosti a Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu na části p. p. č. 1001 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře dle GP (výměra cca 25 bm) v k. ú. Rožany, obec Šluknov, za účelem stavby pod 
názvem „IE-12-4005697/001 - DC Rožany, výměna vNN pro č. p. 142“, 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.  

4.1.9 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 14/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu 
na části p. p. č. 342/1 – ostatní plocha, neplodná půda, části p. p. č. 426 – trvalý travní porost, 
části p. p. č. 1044/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a části p. p. č. 427/1 – trvalý travní 
porost o výměře dle GP v k. ú. Rožany, obec Šluknov, za účelem stavby pod názvem „IE-12-
4005697 - DC Rožany, výměna vNN pro č. p. 142“, 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.  

4.2 Krátkodobý pronájem bytové jednotky 

Usnesení č. 15/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 03.05.2018 do 31.08.2018 na bytovou jednotku 3+1 v domě č. p. 108, č. b. 2, nám. 
Republiky, 407 77 Šluknov, mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Smlouva o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa 
silnice v důsledku realizace stavby „Odkanalizování rodinných domů č. p. 967, č. p. 
982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí p. p. č. 1907/3, 2802/1, 
28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov“ 

Usnesení č. 16/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných 
práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby 
„Odkanalizování rodinných domů č. p. 967, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační 
přípojkou vedoucí p. p. č. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov mezi 
městem Šluknov a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., IČ 00080837, se sídlem 
Ruská 260, 417 03 Dubí 3, na akci „Odkanalizování rodinných domů č. p. 967, č. p. 982, č. p. 
981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí p. p. č. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 
1936, 1938 v k. ú. Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 17/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o postoupení smlouvy 
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku 
realizace stavby „Odkanalizování rodinných domů č. p. 967, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, 
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novou kanalizační přípojkou vedoucí p. p. č. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 
v k. ú. Šluknov“ mezi městem Šluknov a XXX, na akci „Odkanalizování rodinných domů č. p. 
967, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí p. p. č. 1907/3, 2802/1, 
28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Veřejná zakázka malého rozsahu – Příkazní smlouva „Úplatný výkon oprávnění 
a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů“ 

Usnesení č. 18/104R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o výjimce ze Směrnice  
č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek dle čl. 25 odst. 3  
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úplatný výkon oprávnění a povinností 
Pověřence pro ochranu osobních údajů“ a schvaluje zadat tuto veřejnou zakázku malého 
rozsahu přímo vybranému dodavateli – společnosti Equica, a. s., IČ 26490951, Rubeška 215/1, 
190 00 Praha 9, dle návrhu.  

Usnesení č. 19/104R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem 
Šluknov a společnosti Equica, a. s., IČ 26490951, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „Úplatný výkon oprávnění a povinností Pověřence pro 
ochranu osobních údajů“, za celkovou cenu 120.000 Kč bez DPH, dle návrhu.  

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


