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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 54. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 22. srpna 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Nabídka Ateliéru A1 Umělecké průmyslové školy na zpracování architektonických 
studentských prací ve Šluknově 

2.2 Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury pro projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“ 

2.3 Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí pro projekt 
„Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve Šluknově“  

2.4 Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti“ 
3. Odbor vnitřní správy 

3.1 Pečovatelská služba Šluknov 
4. Odbor kultury 

4.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: VP_2016_132086 – OSA 
4.2 Smlouva o provedení uměleckého pořadu – „Uršuloviny – zábavný pořad s Uršulou 

KLUKOVOU“ 
4.3 Smlouva o zajištění a provedení uměleckého výkonu – Marcel Zmožek 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Návrh Směrnice č. 8/2016 – upravující doplňkovou činnost v Základní škole 

J. Vohradského Šluknov, okres Děčín 
5.2 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na 

rok 2017 
5.3 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2016 
5.4 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 v roce 2016 

6. Odbor správy majetku 
6.1  Prodej domu č. p. 625 – návrh na změnu kupujícího 
6.2 Zvýšení nájemného v bytech v majetku města Šluknov 
6.3 Smlouva na pronájem prostor sloužících k podnikání – zámecká cukrárna 
6.4 Přidělení bytů 
6.5 Pozemky 

7. Odbor vedení města 
7.1 Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2015 – 2016 
7.2 Studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky 

v obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska“ 
8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato.   

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Nabídka Ateliéru A1 Umělecké průmyslové školy na zpracování architektonických 
studentských prací ve Šluknově 

Usnesení nepřijato. 
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2.2 Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury pro projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“ 

 Usnesení č. 1/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. 1020/2016 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 mezi 
městem Šluknov a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 
Praha 9, IČ 70856508, pro projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“ 
dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

2.3 Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí pro 
projekt „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve Šluknově“ 

Usnesení č. 2/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. 05331532  
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky mezi městem 
Šluknov a Státním fondem životního prostředí, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, 
IČ 00020729, pro projekt „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve Šluknově“ dle 
 předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

2.4 Schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o věcném břemeni, služebnosti“ 

Usnesení č. 3/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o věcném břemeni, služebnosti mezi městem Šluknov a Povodím Ohře, státní podnik, sídlem 
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988, dle  předloženého návrhu a pověřuje 
starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Pečovatelská služba Šluknov 

Usnesení č. 4/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje snížení kapacity Pečovatelské služby 
Šluknov, z kapacity 2 na kapacitu 1 k 01.01.2017. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: VP_2016_132086 – OSA 

Usnesení č. 5/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném 
provozování VP_2016_132086 mezi městem Šluknov a OSA – Ochranným svazem autorským 
pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, 
IČ 63839997, dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je platba za užití hudebních děl, 
reprodukované hudby v celkové částce 1.029 Kč za akci „Večer pod lampiony“ ze dne 
16.07.2016. 

4.2 Smlouva o provedení uměleckého pořadu – „Uršuloviny – zábavný pořad s Uršulou 
KLUKOVOU“ 

Usnesení č. 6/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého 
pořadu s názvem „Uršuloviny“ – zábavný pořad s Uršulou Klukovou“, mezi městem Šluknov 
a Šimonem Pečenkou, Křivoklátská 932, 271 01 Nové Strašecí, DIČ: CZ7706142763, za cenu 
12.000 Kč, dle návrhu. Pořad se bude konat dne 20.10.2016 od 20:00 hodin v Domě kultury 
Šluknov. 

4.3 Smlouva o zajištění a provedení uměleckého výkonu – Marcel Zmožek 

Usnesení č. 7/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění a provedení 
uměleckého výkonu na pořad „Marcel Zmožek“ mezi městem Šluknov a Michalem Herzánem, 
Odborů 8, 120 00 Praha 2, DIČ: CZ480514129, za cenu 17.000 Kč, dle návrhu. Pořad se bude 
konat dne 16.09.2016 od 18:00 hodin v Domě kultury Šluknov. 

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Návrh Směrnice č. 8/2016 – upravující doplňkovou činnost v Základní škole 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín 

Usnesení č. 8/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 8/2016  
– upravující doplňkovou činnost v Základní škole J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, 
s účinností od 01.09.2016 dle předloženého návrhu. 
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5.2 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2017 

Usnesení č. 9/54R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Program pro poskytování 
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2017, vč. Přílohy č. 1 
a Přílohy č. 2, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 10/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2017, dle předloženého návrhu. 

5.3 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2016 

Usnesení č. 11/54R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden až červen 2016.  

5.4 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 v roce 2016 

Usnesení č. 12/54R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 6 
za rok 2016 dle předloženého návrhu. 

6. Odbor správy majetku (OSM) 

6.1 Prodej domu č. p. 625 – návrh na změnu kupujícího 

Usnesení č. 13/54R/2016: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov zrušit 
usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 15/11Z/2016 a č. 16/11Z/2016 ze dne 14.06.2016 
o prodeji pozemku p. č. 1417 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je 
stavba – budova s č. p. 625 v ulici T. G. Masaryka a dále pozemku p. č. 1418/1 o výměře 288 m2 
(zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV 
č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk. 

Usnesení č. 14/54R/2016: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
schválit prodej pozemku p. č. 1417 o výměře 529 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož 
součástí je stavba – budova s č. p. 625 v ulici T. G. Masaryka a dále pozemku p. č. 1418/1  
o výměře 288 m2 (zahrada), vše v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, 
zapsáno na LV č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště 
Rumburk, druhé nejvyšší nabídce ve výši 1.333.500 Kč, kterou podal XXX. 

6.2 Zvýšení nájemného v bytech v majetku města Šluknov 

Usnesení č. 15/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje s účinností od 01.01.2017 zvýšení 
nájemného v bytových jednotkách v majetku města, v objektech č. p. 4, 6, 10, 108, 209, 284, 
285, 378, 571, 615, 683, 642, 662, 663, 838, 915, 1093, 1096 – 1099, na částku 45 Kč/m2/měsíc 
podlahové plochy.  

6.3 Smlouva na pronájem prostor sloužících k podnikání – zámecká cukrárna 

Usnesení č. 16/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících 
k podnikání č. 4/NNP/2016 na dobu určitou od 14.09.2016 do 30.09.2017 mezi městem Šluknov 
a panem Františkem Dlaskem, Legií 2185, 407 47 Varnsdorf, IČ 64709841, na pronájem prostor 
v objektu č. p. 642 v ul. Zámecká  na p. p. č. 167/1 v k. ú. Šluknov – v 1. NP za účelem 
provozování cukrárny. Celková výměra pronajatého prostoru činí 48,5 m2. Nájemné za 
celkovou pronajatou plochu prostor činí 3.905 Kč měsíčně.  

6.4 Přidělení bytů 

Usnesení č. 17/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.09.2016 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
590, č. b. XX, ul. Jiráskova, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+2, č. b. X, č. p. 590, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 18/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.09.2016 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
685, č. b. XX, ul. Jiráskova, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+0, č. b. XX č. p. 685, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX. 
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6.5 Pozemky 

6.5.1 Zveřejnění záměru prodat pozemky 

Usnesení č. 19/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. část 3046/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 580-32/2016 vedené jako p. 
p. č. 3046/6-vodní plocha o výměře 245 m2 
účel: vodní tok, minimální cena: dle znaleckého posudku (10.210 Kč bez DPH) 

6.5.2 Zveřejnění záměru prodat pozemky 

Usnesení č. 20/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č. část 112/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1820-34/2016 vedené jako p. 
p. č. 112/3-vodní plocha o výměře 18 m2 
účel: vodní tok, minimální cena: dle znaleckého posudku (750 Kč bez DPH) 

P. p. č. část 849, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1820-34/2016 vedené jako p. 
p. č. 849/2-vodní plocha o výměře 39 m2 
účel: vodní tok, minimální cena: dle znaleckého posudku (1.630 Kč bez DPH) 

6.5.3 Zveřejnění záměru prodat pozemky 

Usnesení č. 21/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 
P. p. č. část 2733/1, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 430-33/2016 vedené jako p. 
p. č. 2733/3-vodní plocha o výměře 19 m2 
účel: vodní tok, minimální cena: dle znaleckého posudku (800 Kč bez DPH) 

P. p. č. část 3146/16, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 430-33/2016 vedené jako p. p. č. 
3146/25-vodní plocha o výměře 7 m2 
účel: vodní tok, minimální cena: dle znaleckého posudku (300 Kč bez DPH) 

6.5.4 Žádost Zemspolu, s. r. o. 

Usnesení č. 22/54R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě 
č. 1/NP-2007 ze dne 12.12.2006 mezi městem Šluknov a firmou Zemspol,  s. r. o., IČ 48266451, 
se sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, kterým se upravuje doba neurčitá na dobu určitou 
do 31.12.2020, dle návrhu. 

7. Odbor vedení města 

7.1 Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2015 – 2016 

Usnesení č. 23/54R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje „Monitorovací zprávu za 
období 2015 – 2016“ k Strategickému plánu rozvoje města Šluknov 2015 – 2025. 

Usnesení č. 24/54R/2016: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
projednat a schválit „Monitorovací zprávu za období 2015 – 2016“ k Strategickému plánu 
rozvoje města Šluknov 2015 – 2025. 

7.2 Studie „Optimalizace hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky 
v obcích Sdružení pro rozvoj Šluknovska“ 

Usnesení č. 25/54R/2016: Rada města Šluknov bere na vědomí studii „Optimalizace 
hospodaření s komunálními odpady včetně jejich obalové složky v obcích Sdružení pro rozvoj 
Šluknovska“. 

Usnesení č. 26/54R/2016: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
zachovat stávající stav svozu a likvidace odpadů, který je ve městě nastaven. 
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8. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

9. Diskuze 

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


