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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 39. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 8. února 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Pronájem v Domě kultury Šluknov – prominutí nájemného 
2.2 Smlouva o realizaci divadelního představení „Strýček Váňa“ – DS Hraničář 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu 

pro projekt „Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC 
ve městě Šluknov“ 

3.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Sladovna Šluknov – oprava krovu a zajištění 
statiky“ 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Úrazy na komunikaci 
4.2 Pozemky 
4.3 Dohoda o splátkovém kalendáři  

5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Pronájem v Domě kultury Šluknov – prominutí nájemného 

Usnesení č. 1/39R/2016: Rada města Šluknov na základě žádosti XXX neschvaluje osvobození 
od úhrady pronájmu velkého sálu  Domu kultury Šluknov pro konání soukromé  oslavy dne 
13.02.2016.  

2.2 Smlouva o realizaci divadelního představení „Strýček Váňa“ – DS Hraničář 

Usnesení č. 2/39R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci divadelního 
představení mezi městem Šluknov a Divadelním souborem Hraničář, o. s., zastoupeným Janou 
Zachovou, Filipov 222, 407 53 Jiříkov 2, IČ 646 76 471, na divadelní představení „Strýček Váňa“, 
konané dne 08.04.2016 od 19:00 hodin ve Šluknovském zámku, za cenu 4.000 Kč, dle návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z programu EFEKT Ministerstva průmyslu 
a obchodu pro projekt „Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených 
metodou EPC ve městě Šluknov“ 

Usnesení č. 3/39R/2016: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z programu 
EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu pro projekt „Posouzení vhodnosti energeticky 
úsporných projektů řešených metodou EPC ve městě Šluknov“, včetně závazku 
spolufinancování projektu, dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu 
Džumanovou podpisem žádosti. 
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   3.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Sladovna Šluknov – oprava krovu a zajištění 
statiky“ 

Usnesení č. 4/39R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Sladovna Šluknov – oprava krovu a zajištění 
statiky“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.  

Usnesení č. 5/39R/2016: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Sladovna Šluknov – oprava krovu a zajištění 
statiky“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 6/39R/2016: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Sladovna Šluknov  
– oprava krovu a zajištění statiky“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda),  
Bc. Zdeněk Černý, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Zdeněk Polesný. Náhradníci: 
Bc. Marek Kopecký, Ing. Stanislav Mašek, Ing. Petr Masopust, Ladislav Čurgali, Božena 
Naňáková.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Úrazy na komunikaci 

Usnesení č. 7/39R/2016: Rada města Šluknov zamítá žádost o náhradu škody XXX, za úraz ze 
dne 10.01.2016. 

Usnesení č. 8/39R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje postoupit žádost o náhradu škody 
XXX, za úraz ze dne 15.01.2016, pojišťovně Direct a. s. k vyřízení pojistné události.  

4.2 Pozemky 

4.2.1 Ukončení nájmu pozemku – návrh dodatku k nájemní smlouvě 

Usnesení č. 9/39R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 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, dle návrhu.  

4.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 10/39R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

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 

4.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 11/39R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2731/1, katastr: Císařský  
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 8 m2 
účel: umístění včelstev, minimální cena:  200 Kč/období 

4.2.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 12/39R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 2649, katastr: Šluknov 
Druh pozemku: zahrada, výměra: 2.679 m2 
Účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

4.2.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 13/39R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 2734/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 24 bm), v k. ú. 
Císařský, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení 
distribuční soustavy „č. smlouvy IP-12-4006090/P001, DC Císařský, p. p. č. 437/63, příp. nad 50m, 
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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. 

4.2.6 Smlouva o právu provedení stavby 

Usnesení č. 14/39R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provedení stavby 
mezi městem Šluknov a Povodím Ohře, s. p., Bezručova 4219, p. s. 62, 430 03 Chomutov,  
IČ70889988, dle návrhu.  

4.3 Dohoda o splátkovém kalendáři 

Usnesení č. 15/39R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o splátkovém kalendáři na 
částku 2.000 Kč, mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.   

5. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

6. Diskuze 

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


