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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 

ze 107. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 11. června 2018 v kancelá ři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky  
3. Odbor rozvoje a životního prost ředí 

3.1 Podání žádostí o dotaci na akce „Rekonstrukce požární zbrojnice ve Šluknově“ 
a „Restaurování maleb na klenbě kaple sv. Jakuba apoštola“ 

3.2 Smlouva o dílo na akci „Šluknov – Osvětlení rizikových míst“ 
3.3 Smlouva o dílo na dodávku a montáž dodatečných herních prvků na akci „Herní prvky - 

dětské hřiště Království“ 
3.4 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Revitalizace nároží 

a západní fasády Domu kultury Šluknov“ 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 za rok 2018 
4.2 Žádost Diakonie ČCE-středisko Praha 
4.3 Žádost Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov 
4.4 Žádost Arte Musica, zapsaný spolek o příspěvek na hudební festival ve Filipově 
4.5 Kontokorentní úvěr 

5. Odbor vnit řní správy 
5.1 Žádost Speciální a Praktické školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvkové organizace 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení č. 1/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje program 107. sch ůze Rady m ěsta 
Šluknov dle p ředloženého návrhu po jeho dopln ění. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Pronájem pozemk ů 

Usnesení č. 2/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozem ků 
na dobu neur čitou od 11.06.2018 XXX, za cenu 2,50 K č/m2/rok, za ú čelem složení d řeva.  

P. p. č.: 2678, katastr: Šluknov     
druh pozemku : zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, vým ěra: 83 m2 
P. p. č.: 2679, katastr: Šluknov     
druh pozemku : trvalý travní porost, vým ěra: 29 m2 

P. p. č.: 2680/1, katastr: Šluknov     
druh pozemku : trvalý travní porost, vým ěra: 113 m2 

účel: složení dřeva, cena : 2,50 Kč/m2/rok  
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2.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemk ů 

Usnesení č. 3/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 648/5, katastr: Království       
druh pozemku : trvalý travní porost, vým ěra: 808 m2 
P. p. č.: 845/3, katastr: Království        
druh pozemku : trvalý travní porost, vým ěra: 2.888 m2 

účel: pastva koní, cena : 0,10 Kč/m2/rok  

2.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 4/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje nezve řejnit zám ěr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: část 137, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, vým ěra: 1.000 m2 

účel: zahrada k rekreaci, cena : 2,50 Kč/m2/rok  

 2.1.4 Zřízení věcného b řemene – revokace usnesení č. 8/83R/2017 z 83. schůze RM dne 
14.08.2018 

Usnesení č. 5/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov revokuje usnesení č. 8/83R/2017 z 83. schůze RM 
dne 14.08.2017 týkající se z řízení věcného b řemene a to takto: „na částech p. p. č.  144 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace“ se m ění na „na částech p. p. č. 144/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace“.  

2.1.5 Žádost o schválení Smlouvy o právu provedení stavby na pozemku 

Usnesení č. 6/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provedení sta vby 
č. 580/2018  pozemcích č. 2769/2 a č. 3046/2 v k. ú. Království,  mezi m ěstem Šluknov a Povodí 
Ohře, s. p., Bezru čova 4219, 430 03 Chomutov, dle návrhu. 

2.1.6 Skládka odpadu Rožany 

  

3. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

3.1 Podání žádostí o dotaci na akce „Rekonstrukce p ožární zbrojnice ve Šluknov ě“ 
a „Restaurování maleb na klenb ě kaple sv. Jakuba apoštola“ 

Usnesení č. 7/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci na ak ci 
„Rekonstrukce požární zbrojnice ve Šluknov ě“ z programu Ministerstva vnitra ČR „Dotace pro 
jednotky SDH obcí“. 

Usnesení č. 8/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci na ak ci 
„Restaurování maleb na klenb ě kaple sv. Jakuba apoštola“ z nadace ČEZ „Podpora region ů“. 

3.2 Smlouva o dílo na akci „Šluknov – Osv ětlení rizikových míst“ 

Usnesení č. 9/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 17/2018 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Šluknov – Osv ětlení rizikových míst – ul. Tyršova 
a Zahradní“ mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l. s r. o., se sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539, za cenu ve výši 366.314,19 K č včetně DPH, 
dle p ředloženého návrhu. 

3.3 Smlouva o dílo na dodávku a montáž dodate čných herních prvk ů na akci „Herní prvky - 
dětské h řišt ě Království“ 

Usnesení č. 10/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi m ěstem Šluknov 
a firmou H řišt ě hrou, s. r. o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, I Č 03673073, na realizaci zakázky 
na akci „Herní prvky - d ětské h řišt ě Království“, za cenu 233.829 K č bez DPH, tj. 282.933 K č 
vč. 21 % DPH, dle p ředloženého návrhu.  
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3.4 Smlouva o poskytnutí neinvesti ční dotace na realizaci projektu „Revitalizace nárož í 
a západní fasády Domu kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 11/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvest iční 
dotace na realizaci projektu „Revitalizace nároží a  západní fasády Domu kultury Šluknov“, 
č. 18/SML2735/SoPD/KP, mezi m ěstem Šluknov a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hra dební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, I Č 70892156 dle  p ředloženého návrhu.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání návrhu rozpo čtového opat ření č. 4 za rok 2018 

Usnesení č. 12/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje rozpo čtové opat ření č. 4 
za rok 2018 dle p ředloženého návrhu. 

4.2 Žádost Diakonie ČCE-středisko Praha 

Usnesení č. 13/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov projednala žádost a rozhodla neposkytno ut 
Diakonii ČCE-středisko Praha, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5, I Č 62931270 finan ční příspěvek 
na sociální službu raná pé če. 

4.3 Žádost Domova „Srdce v dlaních“ – sociální služ by Ji říkov 

Usnesení č. 14/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov projednala žádost a rozhodla neposkytno ut 
Domovu „Srdce v dlaních“ – sociální služby Ji říkov, Filipov 65, 407 53 Ji říkov, IČ 47274581 
dotaci na b ěžné výdaje. 

4.4 Žádost Arte Musica, zapsaný spolek o p říspěvek na hudební festival ve Filipov ě 

Usnesení č. 15/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov projednala žádost a rozhodla neposkytno ut 
Arte Musica, zapsanému spolku, Františkova 13, 407 53 Jiříkov, IČ 22668586 finan ční příspěvek 
na hudební festival. 

4.5 Kontokorentní úv ěr 

Usnesení č. 16/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov projednala podmínky nabízeného 
kontokorentního krátkodobého úv ěru a doporu čuje Zastupitelstvu m ěsta Šluknov schválit 
smlouvu s ČSOB, a. s., za podmínek uvedených v d ůvodové zpráv ě. 

5. Odbor vnit řní správy (OVS) 

5.1 Žádost Speciální a Praktické školy, Šluknov, Ty ršova 710, p říspěvkové organizace 

Usnesení č. 17/107R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje vydání kladného stanoviska 
pro Speciální základní školu a Praktickou školu, Šl uknov, Tyršova 710, p říspěvkovou organizaci, 
k rozší ření kapacity školní družiny z 15 žák ů na 25 žáků, pro žáky z oboru  vzd ělávání Základní 
školy speciální 79-01-B/01 a žáky z oboru Základní školy praktické 79-01-C/01 s ú činností 
od 01.09.2018, z 15 žáků na 25 žáků.   

6. Informace starostky 

   

7. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová      
starostka města 


