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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 47. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 30. května 2016 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova cestní sítě v parku na Rumburské ulici“ 3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací města Šluknov 4. Odbor správy majetku 
4.1 Ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor 4.2 Pozemky   5. Odbor ekonomický 
5.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2016  
5.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 na rok 2016 5.3 Návrh směrnice č. 7/2016 – podpisové vzory 6. Odbor vedení města 
6.1 Projednání stížnosti na trvalé problémy provozu kompostárny Šluknov 7. Informace starostky 

8. Diskuze 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
2.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova cestní sítě v parku na 

Rumburské ulici“ 
Usnesení č. 1/47R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova cestní sítě v parku na Rumburské ulici“ firmě Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 164.683,42 Kč včetně DPH.  
Usnesení č. 2/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 27/2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova cestní sítě v parku na Rumburské ulici“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 
407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 164.683,42 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 
3. Odbor vnitřní správy (OVS) 
3.1 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací města Šluknov 
Usnesení č. 3/47R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov ke schválení Změnu zřizovací listiny Základní školy J. Vohradského Šluknov dle návrhu, po provedené úpravě, v Příloze č. 3, bod 8, 
týkající se zvýšení hodnoty zakázky, u které je ředitel příspěvkové organizace nebo jeho statutární zástupce oprávněn vystupovat jako zadavatel v právních vztazích, týkajících se 
movitého i nemovitého majetku, při zadávání stavebních prací i bez schválení zřizovatele, a to do částky 200.000 Kč bez DPH. 



 2

Usnesení č. 4/47R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov ke schválení Změnu zřizovací listiny Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace dle návrhu, po provedené 
úpravě v Příloze č. 3, bod 8, týkající se zvýšení hodnoty zakázky, u které je ředitel příspěvkové organizace nebo jeho statutární zástupce oprávněn vystupovat jako zadavatel v právních 
vztazích, týkajících se movitého i nemovitého majetku, při zadávání stavebních prací i bez schválení zřizovatele, a to do částky 200.000 Kč bez DPH. 
4. Odbor správy majetku (OSM) 
4.1 Ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor 
Usnesení č. 5/47R/2016: Rada města Šluknov na základě žádosti pana Ladislava Matěje, schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 3/NNP/2016 mezi 
městem Šluknov a XXX dohodou ke dni 30.06.2016.  
4.2 Pozemky 
4.2.1 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 6/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku na dobu neurčitou od 01.06.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání 
zahrady, s měsíční úhradou nájemného. 
P. p. č.: část 2069/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 600 m2 účel: zahrada k rekreaci  
4.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 7/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č.: část 211/1, katastr: Kunratice u Šluknova druh pozemku: zahrada, výměra: 16 m2 účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok  
4.2.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 8/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 341/6, katastr:  Kunratice u Šluknova, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.020 m2 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: 40.800 Kč + náklady  
4.2.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 9/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 154/2, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 589 m2 účel: stavba RD, minimální cena: 70.000 Kč bez DPH + náklady (prodej podléhá platbě DPH) 
4.2.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 10/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedený pozemek.  
St. p. č. 85/2, katastr:  Království, druh pozemku: zastavěná plocha, jiná stavba (sklep), výměra: 7 m2 
účel: koupě jiné stavby, minimální cena: 7.000 Kč + náklady 
4.2.6 Zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu 
Usnesení č. 11/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu o právu provést stavbu na části p. p. č. 1356 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na části  p. p. č. 1366/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 1366/6 – ostatní plocha, 
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ostatní komunikace, o celkové výměře dle GP (cca 23 bm), v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravy a údržby zařízení distribuční soustavy vedení NN, stavby č. S001/2015, IV-12-4013925/VB/1 – DC Šluknov, čp. 972, úprava vNN, 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. 
4.2.7 Zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést stavbu 
Usnesení č. 12/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o právu provést stavbu na části p. p. č. 411/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 447/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře dle GP (cca 103 bm), v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravy a údržby 
zařízení distribuční soustavy vedení NN a kNN distribuční soustavy č. IV-12-4014414/VB02 – DC Šluknov, čp. 682, úprava vNN, 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. 
4.2.8 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 13/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. 
č. 199/10 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 10 bm) a na části p. p. č. 1540 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 10 bm) v k. ú. Šluknov, obec 
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba vodovodní a kanalizační přípojky pro akci „Střední lesnická škola a střední odborná škola Šluknov – výstavba školní tělocvičny“, na p. p. č. 1573 v k. ú. Šluknov, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez 
DPH, investor: Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 70892156, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, 
IČ:49099469, DIČ: CZ49099469. 
4.2.9 Smlouva o právu provést stavbu  
Usnesení č. 14/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi 
městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 na realizaci stavby – opravu vedení „IP-12-
4006539 DC-Šluknov, čp. 915, úprava vNN, kNN – demontáž vrchního vedení AYKYz 4x16 a jeho náhrada za podzemní kabelové vedení CYKY 4x25“ na p. č. 1786 s budovou č. p. 915 v k. ú. Šluknov (dotčená nemovitost), dle návrhu.  
4.2.10 Smlouva o právu provést stavbu 
Usnesení č. 15/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi 
městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, na realizaci stavby „Střední lesnická škola  
a střední odborná Škola Šluknov – výstavba školní tělocvičny“ na p. č. 199/10 a p. č. 1540  v k. ú. Šluknov, dle návrhu. 
5. Odbor ekonomický 
5.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2016 
Usnesení č. 16/47R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2016.  
5.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 na rok 2016 
Usnesení č. 17/47R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3 za rok 2016 dle předloženého návrhu. 
5.3 Návrh směrnice č. 7/2016 – podpisové vzory 
Usnesení č. 18/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 7/2016  
– Podpisové vzory, s účinností od 01.06.2016 dle předloženého návrhu. 
6. Odbor vedení města (OVM) 
6.1 Projednání stížnosti na trvalé problémy provozu kompostárny Šluknov – Bc. Petr Barcal 
Usnesení č. 19/47R/2016: Rada města Šluknov bere na vědomí „Stížnost na trvalé problémy 
provozu kompostárny Šluknov“ od XXX.   
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7. Informace starostky 
pí Mgr. Džumanová 
Usnesení nepřijato. 
8. Diskuze 
Usnesení nepřijato. 
 
   
  
   
Mgr. Eva Džumanová, v. r.          starostka města 


