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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 usneseních 

ze 106. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 28. května 2018 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: č. VP_2018_50017   
2.2 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru 
2.3 Projekt „Česká knihovna“, žádost o poskytnutí dotace 
2.4 Návrh na uzavření smlouvy o provedení a odměňování uměleckého výkonu 
2.5 Podání žádosti o dotaci na projekt „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“ a návrh na uzavření 

smlouvy o dílo 
3. Odbor vedení města 

3.1 Návrh Směrnice č. 4/2018 – Provozní řád informačního systému a bezpečnostní politiky 
města Šluknov 

3.2 Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb 
4. Odbor vnitřní správy 

4.1 Smlouva o zpracování osobních údajů E-ZAK 
4.2 Darovací smlouva MŠ 

5. Odbor správy majetku 
5.1 Pozemky 

6. Odbor ekonomický 
6.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – schválení účetní závěrky 
6.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – výsledek hospodaření 
6.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – schválení 

účetní závěrky 
6.4 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – rozdělení 

hospodářského výsledku 
6.5 Kontokorentní úvěr 

7. Odbor rozvoje a životního prostředí 
7.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 17/2018 – 20/2018 na akci „Křížová cesta Království – 

zhotovení kopií desek zastavení“ 
7.2 Uplatnění smluvní pokuty na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a stavební 

úpravy (odvlhčení)“ 
7.3 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 

č. ORŽP 16/2018 
7.4  Revokace usnesení RM č. 16/104R/2018, 17/104R/2018 a 15/105R/2018 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 106. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 2/106R/2018: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 106. schůze rady 
města, z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora po celou schůzi 
rady města, člena rady města p. Bc. Zdeňka Černého. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: č. VP_2018_50017 

Usnesení č. 3/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném 
provozování hudebních děl č. VP_2018_50017 mezi městem Šluknov a OSA – Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, 
IČ 63839997, dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je platba za licenci k veřejném 
provozování hudebních děl v částce 5.925 Kč včetně DPH. 

2.2 Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru 

Usnesení č. 4/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního daru 
ve výši 2.000 Kč, uzavřenou ve smyslu ustanovení § 2055 - 2078 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění mezi městem Šluknov (obdarovaný) a společností PLATON, spol. s r. o., 
(dárce) se sídlem Rumburská 674, 407 77 Šluknov, IČ 61328839, na realizaci Zámeckých slavností 
Šluknov 2018, dle přiloženého návrhu. 

2.3 Projekt „Česká knihovna“, žádost o poskytnutí dotace 

Usnesení č. 5/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje žádost Města Šluknov o poskytnutí 
dotace Ministerstva kultury ČR z projektu Česká knihovna na rok 2018 na podporu nákupu 
nekomerčních titulů uměleckých děl české literatury pro profesionální veřejné knihovny, dle 
předloženého návrhu. 

2.4 Návrh na uzavření smlouvy o provedení a odměňování uměleckého výkonu 

Usnesení č. 6/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení a odměňování 
uměleckého výkonu dle § 7 odst. 2 zák. č. 586/1992 Sb. v platném znění, mezi městem Šluknov 
a XXX, se sídlem Bučinská 1387/22, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 60814730,  na zajištění 
hudebně-zábavného představení s názvem „On má jinou“, dne 10.08.2018 v rámci akce „5. Večer 
pod lampiony“, v celkové ceně 5.000 Kč, dle přiloženého návrhu.  

2.5 Podání žádosti o dotaci na projekt „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“ a návrh na uzavření 
smlouvy o dílo 

Usnesení č. 7/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Pivní 
slavnosti Šluknov – Sohland“, konané dne 01.09.2018 z Fondu malých projektů v Programu 
přeshraniční spolupráce  Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 Euroregionu Nisa, 
s celkovými náklady projektu ve výši 11.750,52 EUR a vlastní spoluúčast města ve výši 1.762,58 
EUR, tj. 15 %, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 8/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi Městem Šluknov 
a XXX, na zajištění překladů z českého do německého jazyka a opačně, v rámci projektu „Pivní 
slavnosti Šluknov – Sohland“ v celkové ceně max. 9.000 Kč v závislosti na rozsahu překladu, dle 
přiloženého návrhu. 

3. Odbor vedení města (OVM) 

3.1 Návrh Směrnice č. 4/2018 – Provozní řád informačního systému a bezpečnostní politiky 
města Šluknov 

Usnesení č. 9/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 4/2018 – Provozní řád 
informačního systému a bezpečnostní politiky města Šluknov, s účinností od 01.06.2018, dle 
předloženého návrhu. 

3.2 Smlouva o poskytování pracovně-lékařských služeb 

Usnesení č. 10/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytování pracovně-
lékařských služeb, vč. příloh č. 1 až 5 mezi městem Šluknov (objednatel) a společností MEDICA 
SEVER, s. r. o., se sídlem Domky 109, 460 10 Liberec 20 – Ostačov, IČ 63149401 (poskytovatel), 
zastoupenou XXX, dle předloženého návrhu. 
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4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Smlouva o zpracování osobních údajů E-ZAK 

Usnesení č. 11/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů 
mezi městem Šluknov a společností QCM, s. r. o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno – 
Kohoutovice, poštovní a administrativní adresa Heršpická 813/5, 639 00 Brno, IČ 26262525, DIČ: 
CZ26262525, XXX, vedenou u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 40722, dle 
předloženého návrhu. 

4.2 Darovací smlouva MŠ 

Usnesení č. 12/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi XXX a 
Mateřskou školou Šluknov, příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, 
IČ 73983836, na poskytnutí účelového finančního daru ve výši 4.000 Kč na školní výlet pro třídy 
Koťátek, Hvězdiček, Včeliček dle návrhu. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Pozemky 

5.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 13/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na 
dobu neurčitou od 29.05.2018 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem pastvy koní. 

P. p. č.: 1565, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 560 m2 
p. p. č.: 1566/2, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 582 m2 
účel: pastva koní, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

5.1.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 14/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na 
dobu neurčitou od 29.05.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: 366/1, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: zahrada, výměra: 952 m2 

p. p. č.: 366/3, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 95 m2 

účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

 5.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 15/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 29.05.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: část 1385, katastr: Šluknov       
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1893-53/2017 vedený jako p. p. 
č. 1385/2- ostatní plocha, jiná plocha o výměře 264 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok  

5.1.4 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 16/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 01.06.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání 
zahrady.  

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 100 m2 

účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

5.1.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 17/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  
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P. p. č.: část 1161/1, katastr: Šluknov       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 150 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 

5.1.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 18/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 1962/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 270 m2 

účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

5.1.6 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy č. 9/NP-2017 

Usnesení č. 19/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  
č. 9/2017 ze dne 15.08.2017 mezi městem Šluknov a firmou Martia a. s., IČ 25006754, se sídlem 
Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad Labem, kterým se sjednává prodloužení nájemní smlouvy o dva 
měsíce, tj. do 31.07.2018. 

5.1.7 Skládka odpadu Rožany 
Usnesení nepřijato. 

6. Odbor ekonomický (OE) 

6.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – schválení účetní závěrky 

Usnesení č. 20/106R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace schvaluje její účetní závěrku za rok 2017. 

6.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – výsledek hospodaření 

Usnesení č. 21/106R/2018: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy 
Šluknov, příspěvkové organizace, projednala výsledek hospodaření za rok 2017 a schvaluje jeho 
převod ve výši 252.177,52 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

6.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – schválení 
účetní závěrky 

Usnesení č. 22/106R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace schvaluje její účetní závěrku za rok 2017.   

6.4 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – rozdělení 
hospodářského výsledku 

Usnesení č. 23/106R/2018: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, projednala výsledek hospodaření 
za rok 2017 a schvaluje jeho převod ve výši 805.201,46 Kč do rezervního fondu příspěvkové 
organizace.  

6.5 Kontokorentní úvěr 

Usnesení č. 24/106R/2018: Rada města Šluknov projednala varianty financování výdajů města  
a rozhodla pokračovat v jednání o získání kontokorentního krátkodobého úvěru se společností 
ČSOB, a. s. a s Českou spořitelnou, a. s. 

7. Odbor rozvoje a životního prostředí 

7.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 17/2018 – 20/2018 na akci „Křížová cesta Království  
– zhotovení kopií desek zastavení“ 

Usnesení č. 25/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 
17/2018 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. IX“ od města 
Ebesbach-Neugersdorf (člen Pětiměstí), ve výši 250 Euro.  
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Usnesení č. 26/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 
18/2018 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. IX“ od města 
Neusalza-Spremberg (člen Pětiměstí), ve výši 250 Euro. 

Usnesení č. 27/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 
19/2018 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. IX“ od města 
Oppach (člen Pětiměstí), ve výši 250 Euro. 

Usnesení č. 28/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 
20/2018 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. IX“ od města 
Sohland (člen Pětiměstí), ve výši 250 Euro. 

7.2 Uplatnění smluvní pokuty na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády  
a stavební úpravy (odvlhčení)“ 

 

7.3 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 
č. ORŽP 16/2018 

Usnesení č. 29/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 16/2018 o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem vč. Přílohy č. 1 mezi 
městem Šluknov a XXX, IČ 622 33 556 dle předloženého návrhu.  

7.4  Revokace usnesení RM č. 16/104R/2018, 17/104R/2018 a 15/105R/2018 

Usnesení č. 30/106R/2018: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 16/104R/2018 ze dne 02.05.2018. 

Usnesení č. 31/106R/2018: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 17/104R/2018 ze dne 02.05.2018. 

Usnesení č. 32/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv 
a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku realizace stavby 
„Odkanalizování rodinných domů č. p. 697, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační 
přípojkou vedoucí ppč. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov mezi 
městem Šluknov a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., IČ 00080837, se sídlem Ruská 
260, 417 03 Dubí 3, na akci „Odkanalizování rodinných domů č. p. 697, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 
827, novou kanalizační přípojkou vedoucí ppč. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. 
ú. Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 33/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dohody o postoupené smlouvy 
o úpravě vzájemných práv a povinností souvisejících se vstupem do tělesa silnice v důsledku 
realizace stavby „Odkanalizování rodinných domů č. p. 697, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou 
kanalizační přípojkou vedoucí ppč. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. 
Šluknov“ mezi městem Šluknov a XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, na akci „Odkanalizování 
rodinných domů č. p. 697, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí ppč. 
1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 34/106R/2018: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 15/105R/2018 ze dne 16.05.2018. 

Usnesení č. 35/106R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uvolnění finančních prostředků 
z Ekologického fondu města Šluknov ve výši 44.000 Kč včetně DPH na zakoupení dokončení 
výsady zeleně u DPS u nádraží ve Šluknově, dle  předloženého návrhu. 

8. Informace starostky 

  

9. Diskuze 

 
 
Mgr. Eva Džumanová       
starostka města 


