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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 p řijatých usneseních 
z 81. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 17. července 2017 v kancelá ři tajemnice  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnit řní správy 

2.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov 
3. Odbor rozvoje a životního prost ředí 

3.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 02/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení 
kopie desky zastavení č. XV“ 

3.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Opravy 
komunikací v katastru města Šluknov“  

4. Odbor správy majetku 
4.1 Přidělení bytu 
4.2 Pozemky 

5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení č. 1/81R/2017: Rada m ěsta Šluknov pov ěřuje podpisem zápisu z 81. sch ůze rady m ěsta, 
z důvodu nep řítomnosti místostarosty m ěsta p. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora, člena rady m ěsta 
p. Ing. Marka Kopeckého.  

Usnesení č. 2/81R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje program 81. sch ůze Rady m ěsta Šluknov 
dle p ředloženého návrhu.  

2. Odbor vnit řní správy (OVS) 

2.1 Přiznání mimo řádné odm ěny ředitelce MŠ Šluknov 

Usnesení č. 3/81R/2017: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řiznání mimo řádné odm ěny ředitelce 
Mateřské školy Šluknov Ev ě Heinzové dle návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 02/2017 na akci „K řížová cesta Království – zhotovení 
kopie desky zastavení č. XV“ 

Usnesení č. 4/81R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 02/2017  
ve výši 25.000 K č na akci „K řížová cesta Království – zhotovení kopie desky zast avení č. XV.“ 
mezi m ěstem Šluknov (obdarovaný) a firmou Technické služby  Šluknov, spol. s r. o. (dárce), 
IČ 254 10 539, sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov.  

3.2 Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo  na akci „Opravy 
komunikací v katastru m ěsta Šluknov“ 

Usnesení č. 5/81R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 33/2017 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Opravy komuni kací v katastru m ěsta Šluknov“ mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l. s r. o., se sídlem Císa řský 378, 407 77 
Šluknov, I Č 25410539, za cenu ve výši 538.918,40 K č včetně DPH, dle p ředloženého návrhu .  
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4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Přidělení bytu 

Usnesení č. 6/81R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uzav ření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.08.2017 do 31.12.2017 na p řidělení níže uvedené bytové jednotky v dom ě č. p. 1099, 
č. b. XX, ul. Rumburská, 407 77 Šluknov, dle návrhu.   

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. 1099, ul. Rumburská, Šluknov,  pro XXX. 

4.2 Pozemky 

4.2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 7/81R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neur čitou od 18.07.2017 XXX, za cenu 1.200 K č/rok, za ú čelem pronájmu pozemku pod 
plechovou garáží. 

P. p. č.: část 179/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vým ěra: 16 m2 
účel: užívání plechové garáže, cena : 1.200 Kč/rok 

4.2.2 Krátkodobý pronájem pozemk ů na dobu ur čitou 

Usnesení č. 8/81R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedených pozemk ů 
na dobu ur čitou od 18.07.2017 do 15.08.2017 firm ě Martia, a. s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad 
Labem, IČ 25006754, za cenu 2,50 K č/m2/pronajaté období, za ú čelem vybudování do časné 
deponie betonových sloup ů při rekonstrukci el. vedení. 

P. p. č.: část 2361/1,katastr:  Šluknov       
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  30 m2 

P. p. č.: část 2361/2, katastr:  Šluknov       
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  70 m2 
účel: dočasná deponie betonových sloupů při rekonstrukci el. Vedení, cena:  2,50 Kč/m2/pronajaté 
období 

4.2.3 Zveřejnění záměru pronajmout pozemky 

Usnesení č. 9/81R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout ze svého 
majetku části níže uvedených pozemk ů na dobu ur čitou od 16.08.2017 do 31.05.2018. 

P. p. č.: část 2361/1, katastr:  Šluknov       
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  30 m2 

P. p. č.: část 2361/2, katastr:  Šluknov       
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  70 m2 
účel: dočasná deponie betonových sloupů při rekonstrukci el. vedení, cena:  2,50 Kč/m2/měsíc 

5. Informace starostky 

  

6. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


