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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 88. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 23. října 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Smlouva o dílo na akci „Oprava kanalizační přípojky Domu kultury Šluknov“ 
3.2 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 07/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopií 

desek zastavení  
4. Odbor ekonomický 

4.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, T. G. Masaryka 
678, Šluknov – změna odpisového plánu na rok 2017, odpisový plán na rok 2018, povolení 
použití investičního fondu 

4.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – změna 
odpisového plánu na rok 2017 

4.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2017 
4.4 Návrh Směrnice č. 3/2017 Podpisové vzory 

5. Odbor vedení města 
5.1 Provozní řád Domu kultury Šluknov 
5.2 Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – aktualizace 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 88. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 2/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 24.10.2017 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem pastvy koní. 

P. p. č.: 2550, katastr: Království,  
druh pozemku: zahrada, výměra: 911 m2 

2.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 3/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 1006/2, katastr: Rožany      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: o výměře 461 m2, pozemek bude rozdělen 
GP mezi jednotlivé žadatele 
účel: legalizace stávajícího stavu (zahrada), minimální cena: znalecký posudek 
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2.1.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 4/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 889/2, katastr: Rožany      
druh pozemku: zahrada, výměra: 72 m2 
účel: zahrada, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 5/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 1622, katastr: Císařský      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi o výměře 5 m2)  
P. p. č.: 2734/1, katastr: Císařský      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi o výměře 213 m2)  
P. p. č.: 303, katastr: Císařský      
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP (asi o výměře 12 m2)  
účel: opravy a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – III. Etapa (u mandlu)  
minimální cena: znalecký posudek 

2.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 6/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 1876, katastr: Šluknov      
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 579 m2 
účel: zahrada, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 7/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 3085/3, katastr: Království    
druh pozemku: orná půda, výměra: 109 m2 
účel: zahrada, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 8/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 2626/9, katastr: Království      
druh pozemku: orná půda, výměra: 152 m2 
účel: zahrada, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 9/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 3085/1, katastr: Království      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 102 m2 
účel: přístup k pozemku, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.9 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 10/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 225, katastr: Království      
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.129 m2 
P. p. č.: 2769/2, katastr: Království      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 200 m2) 
účel: stavba RD a sjednocení pozemků, minimální cena: znalecký posudek 
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2.1.10 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 11/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 3001/1, katastr: Království      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (asi 50 m2) 
účel: sjednocení pozemků, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.11 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 12/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 189/2, katastr: Kunratice u Šluknova      
druh pozemku: vodní plocha, rybník, výměra: o výměře 40 m2 
účel: sjednocení pozemků, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.12 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 13/88R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 3125, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 213 m2 

účel: přístup k domu, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.13 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 14/88R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 775, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.054 m2 
účel: zahrada, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.14 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 15/88R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 467/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: 533 m2 
účel: zahrada, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.15 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 16/88R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 213/3, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 15 m2) 
účel: stavby septiku, minimální cena: znalecký posudek 

2.1.16 Smlouva o právu provést stavbu 

Usnesení č. 17/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o právu provést stavbu na cizím 
pozemku - části p. p. č. 699/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nové Hraběcí, obec 
Šluknov, za účelem stavby pod názvem „Zpevněné napojení zámkovou dlažbou na místní 
komunikaci na p. p. č. 699/1 k. ú. Nové Hraběcí pro akci novostavba RD s garáží, včetně vrtané 
studny, domovní ČOV, přípojek a oplocení na p. p. č. 520/5 a 699/1 k. ú. Nové Hraběcí“, ve prospěch 
Jiřího Schneidera, Tyršova 686, Šluknov, kterého zastupuje na základě plné moci p. Vladimír 
Kašpar, dle návrhu. 

2.1.17 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 36/NP-2010 

Usnesení č. 18/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 36/NP-
2010 mezi městem Šluknov a nájemcem XXYX, dle návrhu. 
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2.1.18 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 19/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a souhlasí 
s umístěním stavby na části p. p. č. 988 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP 
a části p. p. č. 997 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 98 bm) v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, pod názvem „11010-055559, TM_BTA_Děčín_DYSL_47063_OK“, za cenu 
20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch společnosti Česká telekomunikační 
infrastruktura, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva o dílo na akci „Oprava kanalizační přípojky Domu kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 20/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 254 10 539, na 
realizaci zakázky na akci „Oprava kanalizační přípojky Domu kultury Šluknov“, za cenu 127.325 Kč 
bez DPH, tj. 154.063 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

3.2 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 07/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopií 
desek zastavení 

Usnesení č. 21/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 07/2017 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. XIII“ od Taubenheimer 
Dorfclub e. V (příspěvek dárce XXX), ve výši 1.000 Euro. 

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, T. G. 
Masaryka 678, Šluknov – změna odpisového plánu na rok 2017, odpisový plán na rok 2018, 
povolení použití investičního fondu 

Usnesení č. 22/88R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov schvaluje 
změnu odpisového plánu na rok 2017 a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 stanovených 
v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2017, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 23/88R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov schvaluje 
odpisový plán na rok 2018 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 24/88R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov schvaluje 
použití investičního fondu a změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu. 

4.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – změna 
odpisového plánu na rok 2017 

Usnesení č. 25/88R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, Svojsíkova 352, Šluknov schvaluje odpisový plán na rok 2017 a změnu závazných 
ukazatelů dle předloženého návrhu. 

4.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2017 

Usnesení č. 26/88R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 za 
rok 2017 dle předloženého návrhu.  

4.4 Návrh Směrnice č. 3/2017 Podpisové vzory 

Usnesení č. 27/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 3/2017 – Podpisové vzory 
s účinností od 01.11.2017 dle předloženého návrhu. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Provozní řád Domu kultury Šluknov 

Usnesení č. 28/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Provozní řád Domu kultury Šluknov, vč. 
Přílohy č. 1 – Ceník nájemného s účinností od 01.12.2017 dle předloženého návrhu, po jeho úpravě. 

Usnesení č. 29/88R/2017: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Smlouvu o krátkodobém nájmu 
nebytových prostor v Domě kultury Šluknov, vč. Přílohy č. 1 – provozní řád Domu kultury Šluknov, 
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vč. Přílohy č. 2 – Záznam o stavu pronajímaných prostor, s účinností od 01.12.2017 dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 30/88R/2017: Rada města Šluknov zcela svěřuje svou pravomoc k rozhodování 
o uzavírání Smluv o krátkodobém nájmu nebytových prostor v Domě kultury Šluknov dle 
schváleného vzoru Odboru kultury Městského úřadu Šluknov s účinností od 01.12.2017, v souladu 
s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – aktualizace     

Usnesení č. 31/88R/2017: Rada města Šluknov rozhodla s účinností ke dni 01.11.2017 v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f), j) a n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a: 
1. Nově vytváří  

 1 pracovní místo odborného zaměstnance na Odboru vnitřní správy (sociální pracovník – 
manažer prevence kriminality) 

 1 dotované pracovní místo na Odboru kultury. 
2. Schvaluje 

 v souladu s výše uvedenými organizačními změnami nový Organizační řád Města Šluknov 
a Městského úřadu Šluknov, vč. Příloh č. 1, 2 a 3 s účinností od 01.11.2017, dle návrhu. 

3. Stanovuje 
 v souladu s výše uvedenými organizačními změnami celkový počet pracovních míst 

s účinností od 01.11.2017 na 68, z toho 5 dotovaných pracovních míst (pracovním místem 
se rozumí pracovní místo, na které jsou rozpočtovány prostředky na platy, přičemž k němu 
může být uzavřeno i více pracovních poměrů) 

 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr je oprávněn uzavírat tajemník 
Městského úřadu Šluknov, nebo starosta města podle potřeb a v souladu se schváleným 
rozpočtem města na příslušný kalendářní rok. 

Celkový počet pracovních míst města Šluknova se zvyšuje o 2, neboť se nově vytváří  
1 pracovní místo odborného zaměstnance na Odboru vnitřní správy (sociální pracovník – manažer 
prevence kriminality) a 1 dotované pracovní místo na Odboru kultury. 

6. Informace starostky 

  

7. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


