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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 84. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 28. srpna 2017 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2017 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z IROP „Cyklodoprava“ o dotaci na projekt „Cyklostezka 
Šluknov-Rožany“ 

3.2 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – 
smlouva č. Z_S14_12_8120057765 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Náhrada škody – zatopení sklepa a poškození kotle vodou 
4.2 Pozemky 

5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/84R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 84. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2017 

Usnesení č. 2/84R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 4 za 
rok 2017 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z IROP „Cyklodoprava“ o dotaci na projekt 
„Cyklostezka Šluknov-Rožany“ 

Usnesení č. 3/84R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z IROP pro 
projekt „Cyklostezka Šluknov-Rožany“, včetně závazku spolufinancování projektu v minimální 
výši 10 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku 
Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti.  

3.2 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
– smlouva č. Z_S14_12_8120057765 

Usnesení č. 4/84R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu í o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – Smlouva č. Z_S14_12_8120057765 
mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 
02 Děčín, IČ 24729035, dle  předloženého návrhu.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Náhrada škody – zatopení sklepa a poškození kotle vodou  

Usnesení č. 5/84R/2017: Rada města Šluknov odmítá odpovědnost města Šluknov za zatopení 
sklepa a zamítá žádost o náhradu škody XXX. 
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4.2 Pozemky 

4.2.1 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 6/84R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9/NP-2016 
dohodou mezi městem Šluknov a XXX ke dni 31.08.2017. 

4.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/84R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 919/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1572 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

4.2.3 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 8/84R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o právu provést stavbu na částech p. p. č. 2411/6 – trvalý travní porost a p. p. č. 2300/33 – zahrada 
o výměře dle GP (celková výměra cca 85 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem stavby pod 
názvem „IV-12-4015063, Šluknov, PPČ. 2300/13, nové 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.  

4.2.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 9/84R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a umístění stavby na části p. p. č. 654 – trvalý travní porost 
o výměře dle GP (výměra cca 1 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem stavby pod názvem 
„16010-039397, RVDSL1803_C_U_SLUK92-SLUK1HR_MET“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 
1.000 Kč bez DPH, ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 
2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063. 

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


