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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 85. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 11. zá ří 2017 v kancelá ři tajemnice  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 6 v roce 2017 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Smlouva na pronájem prostor sloužících k podnikání – zámecká cukrárna 
3.2 Přidělení bytů 
3.3 Pozemky 

4. Odbor rozvoje a životního prost ředí 
4.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 03/2017 na akci „Křížová cesta Království – 

zhotovení kopií desek zastavení“ 
4.2 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 04/2017 na akci „Křížová cesta Království – 

zhotovení kopií desek zastavení“ 
5. Odbor vnit řní správy  

5.1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 
2017/2018 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení č. 1/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje program 85. sch ůze Rady m ěsta 
Šluknov dle p ředloženého návrhu.  

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Projednání návrhu rozpo čtového opat ření č. 6 v roce 2017 

Usnesení č. 2/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje rozpo čtové opat ření 
č. 6 v roce 2017 dle p ředloženého návrhu.    

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Smlouva na pronájem prostor sloužících k podnik ání – zámecká cukrárna 

Usnesení č. 3/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor slouž ících 
k podnikání na dobu ur čitou od 01.10.2017 do 31.12.2018 mezi m ěstem Šluknov a panem 
Františkem Dlaskem, Legií 2185, 407 47 Varnsdorf, I Č 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 ú čelem 
provozování cukrárny, dle návrhu. Celková vým ěra pronajatého prostoru činí 48,5 m 2. 
Nájemné za celkovou pronajatou plochu prostor činí 3.905 Kč měsíčně. 

3.2 Přidělení byt ů 

Usnesení č. 4/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uzav ření nájemní smlouvy na dobu 
neur čitou od 01.10.2017 na p řidělení níže uvedené bytové jednotky v dom ě č. p. 126, 
č. b. XX, ul. Nerudova, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+0, č. b. XX, č. p. 126, ul. Nerudova, Šluknov,  pro XXX. 
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Usnesení č. 5/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uzav ření nájemní smlouvy na dobu 
neur čitou od 01.10.2017 na p řidělení níže uvedené bytové jednotky v dom ě č. p. 126, 
č. b. XX, ul. Nerudova, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. XX, č. p. 126, ul. Nerudova, Šluknov,  pro XXX. 

Usnesení č. 6/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uzav ření nájemní smlouvy na dobu 
neur čitou od 01.10.2017 na p řidělení níže uvedené bytové jednotky v dom ě č. p. 1093, 
č. b. XX, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov,  pro XXX. 

Usnesení č. 7/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uzav ření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.10.2017 do 31.12.2017 na p řidělení níže uvedené bytové jednotky v dom ě 
č. p. 1093, č. b. XX, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov,  pro XXX. 

3.3 Pozemky 

3.3.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 8/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozem ku 
na dobu neur čitou od 12.09.2017 XXX, za cenu 2,50 K č/m2/rok, za ú čelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: 2626/14, katastr:  Království       
druh pozemku: orná půda, vým ěra:  467 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.3.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 9/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozem ku 
na dobu neur čitou od 12.09.2017 XXX, za cenu 0,10 K č/m2/rok, za ú čelem sekání trávy.  

P. p. č.: 1037/4, katastr:  Království       
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  2.183 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 
3.3.3 Záměr prodeje pozemk ů 

Usnesení č. 10/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: část 1385, katastr:  Šluknov      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace,  
vým ěra:  dle GP č. 1893-53/2017 vedený jako p. p. č. 1385/2 o výměře 264 m2 
účel: legalizace stávajícího stavu  
minimální cena: znalecký posudek 

 3.3.4 Záměr prodeje pozemk ů 

Usnesení č. 11/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2769/2, katastr:  Království       
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  dle GP č. 620-88/2017 vedený jako 
p. p. č. 2769/26 o výměře 34 m2 

účel: přístavba a septik k č. p. 236, minimální cena: znalecký posudek 

3.3.5 Záměr prodeje pozemk ů 

Usnesení č. 12/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: část 3075/1, katastr:  Království       
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  dle GP č. 614-35/2017 vedený jako 
p. p. č. 3075/17 o výměře 4 m2 a p. p. č. 3075/18 o výměře 3 m2 
účel: koupě zpevněné plochy, minimální cena: znalecký posudek 
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3.3.6 Nákup pozemk ů 

Usnesení č. 13/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov doporu čuje Zastupitelstvu m ěsta Šluknov 
nákup níže uvedených pozemk ů za cenu znaleckého posudku ve výši 156.360 K č od firmy 
Čepro, a. s., D ělnická 213/12, 170 00 Praha - Holešovice do majetku  města Šluknov.  

P. p. č.: 521/1, katastr: Šluknov,  
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, vým ěra: 19 m2 
P. p. č.: 521/2, katastr: Šluknov,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra: 390 m2 
P. p. č.: 521/3, katastr: Šluknov,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra: 313 m2 
P. p. č.: 521/4, katastr: Šluknov,  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra: 425 m2 
účel:  koupě plochy pro výstavbu kruhové křižovatky, cena: dle znaleckého posudku - 156.360 Kč  

3.3.7 Záměr pronájmu pozemku 

Usnesení nep řijato.  

4. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 03/2017 na akci „K řížová cesta Království – 
zhotovení kopií desek zastavení“ 

Usnesení č. 14/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru 
č. KC 03/2017 na akci „K řížová cesta Království – zhotovení kopie desky zast avení č. VI.“ 
od XXX, ve výši 25.000 K č. 

4.2 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 04/2017 na akci „K řížová cesta Království – 
zhotovení kopií desek zastavení“  

Usnesení č. 15/85R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru 
č. KC 04/2017 na akci „K řížová cesta Království – zhotovení kopie desky zast avení č. I.“ 
od Taubenheimer Dorfclub e.V (p říspěvek neznámého dárce ze SRN), ve výši 1.000 Euro. 

5. Odbor vnit řní správy 

5.1 Žádost o povolení výjimky z po čtu dětí ve t řídách mate řské školy na školní rok 
2017/2018 

Usnesení č. 16/85R/2017: Rada m ěsta jako z řizovatel Mate řské školy Šluknov, p říspěvkové 
organizace povoluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o p ředškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon) v platném zn ění pro školní 
rok 2017/2018 výjimku z nejvyššího po čtu dětí stanoveného provád ěcím právním p ředpisem 
v pěti t řídách mate řské školy, a to na po čet 28, 28, 27, 26 a 25 dětí, tj. o čtyři děti ve dvou 
třídách, v jedné t řídě o 3 děti, v jedné t řídě o 2 děti a v  jedné t řídě o 1 dít ě z celkem osmi t říd 
mateřské školy dle návrhu.   

6. Informace starostky 

  

7. Diskuze 

 
    
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


