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Uveřejněna 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 
Zápis z 9. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 20. března 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor stavební úřad 

2.1 Dodatek č. 2 Ke smlouvě o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu 
pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2018/1980/8404/02  
- prodloužení smlouvy na další období 6 měsíců 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Smlouvy o dílo na akci „Dodání mobiliáře na dvůr radnice Šluknov“ 
3.2 Smlouva o poskytnutí služby na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 2019“ 
3.3 Smlouva o dílo na akci „Obnova rampy a vybudování parkoviště MŠ Žižkova Šluknov“ 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Příkazní smlouva č. nSIPO 04 – 65/2019 
4.2 Odškodnění za poškození vozidla – Zdena Nehasilová 
4.3 Pozemky 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – schválení účetní závěrky 
5.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – výsledek hospodaření 
5.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – schválení 

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

hospodářského výsledku 
5.5 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za obec 

za rok 2018 
5.6 Návrh Směrnice č. 2/2019 - Podpisové vzory 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Rámcová příkazní smlouva na slušné pohřbení 
6.2 Určení obřadních dnů a místa pro uzavírání sňatků 
6.3 Žádost ředitelky Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace – osvobození poplatku za 

užívání tělocvičny v ZŠ 
6.4 Standardy pečovatelské služby 

7. Odbor kultury 
7.1 Návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro 

Městskou knihovnu 
7.2 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo – výroba a výměna oken ŠZ 
7.3 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo – realizace okrasné vodní plochy 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 9. schůze rady města dne 
06.03.2019 dle předloženého návrhu. 
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2. Odbor stavební úřad (OSÚ) 

2.1 Dodatek č. 2 Ke smlouvě o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu 
pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2018/1980/8404/02  
- prodloužení smlouvy na další období 6 měsíců 

Usnesení č. 2/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování 
přístupu k českým technickým normám ve formátu pdf prostřednictvím služby ČSN online pro 
více uživatelů číslo 2018/1980/8404/02, uzavřené mezi městem Šluknov a Českou agenturu pro 
standardizaci, p. o., se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, IČ 06578705, se sídlem 
Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, na dobu 6 měsíců, za sjednanou cenu 3.500 Kč, dle návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouvy o dílo na akci „Dodání mobiliáře na dvůr radnice Šluknov“ 

Usnesení č. 3/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 15/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodání mobiliáře na dvůr radnice Šluknov – 
přístřešek“ mezi městem Šluknov a firmou Lukáš Obereiter, Býčkovice 43, 412 01 Býčkovice, 
IČ 72769297 za nabídkovou cenu 126.000 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 4/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 16/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodání mobiliáře na dvůr radnice Šluknov“ mezi 
městem Šluknov a firmou mmcité 1, a. s., Bílovice 519, 687 12 Bílovice, IČ 27670864 za nabídkovou 
cenu 184.499 Kč bez DPH. 

3.2 Smlouva o poskytnutí služby na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 
2019“ 

Usnesení č. 5/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
14/2019 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba okrasné zeleně  ve městě Šluknov 
pro rok 2019“ mezi městem Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, 
IČ 47307706 za nabídkovou cenu 347.594,30 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

3.3 Smlouva o dílo na akci „Obnova rampy a vybudování parkoviště MŠ Žižkova Šluknov“ 

Usnesení č. 6/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov spol. s r. o., Císařský 317, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, na 
realizaci akce „Obnova rampy a vybudování parkoviště MŠ Žižkova Šluknov“, za cenu 
216.631,80 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Příkazní smlouva č. nSIPO 04 – 65/2019 

Usnesení č. 7/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu č. nSIPO 04 – 65/2019 
mezi městem Šluknov a Českou poštou, s. p.,  IČ 47114983, se sídlem Politických vězňů 909/4, 
225 99 Praha 1, dle návrhu. 

4.2 Odškodnění za poškození vozidla – Zdena Nehasilová 

Usnesení č. 8/09R/2019: Rada města Šluknov neschvaluje uznání odpovědnosti města Šluknov 
za škodu na vozidle Fabia combi RZ 9U53092 vzniklou v důsledku najetí do výtluku. 

4.3 Pozemky 

4.3.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 8/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 1164, katastr: Šluknov          
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 604 m2  
P. p. č.: 1163/3, katastr: Šluknov, druh pozemku: trvalý travní porost 
výměra: 183 m2, účel: zahrada 
cena: 2,50 Kč/m2/rok  



 3

 
 

4.3.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 9/09R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 21.03.2019, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, platba čtvrtletní, za účelem zřízení 
zahrady.  

P. p. č.: 516, katastr: Šluknov          
druh pozemku: zahrada, výměra: 951 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.3.3 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 10/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 20.03.2019 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, na zřízení zahrady.  

P. p. č.: 1320/2, katastr: Císařský          
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 604 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.3.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 11/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu 
o právu provést stavbu č. IP-12-4008454/P001, na části p. p. č. 1127 – zahrada (cca 3 bm) v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního 
kabelového vedení NN a pojistkové skříně pro stavbu „IE-12-4008454/P001-DC Šluknov, ppč. 
1127, příp. do 50m vNN“, za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH, ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

4.3.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 12/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 340/4, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, společný dvůr, výměra: dle GP č. 1939-143/2018 vedený jako p. p. 
č. 340/5 o výměře 36 m2 
účel: přístavba k domu – zřízení bezbariérového přístupu, cena: znalecký posudek + náklady + DPH   

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – schválení účetní závěrky 

Usnesení č. 13/09R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace schvaluje její účetní závěrku za rok 2018.   

5.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – výsledek hospodaření 

Usnesení č. 14/09R/2019: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, projednala výsledek hospodaření za rok 2018 a schvaluje jeho převod 
ve výši 100 % tj. 251.818,05 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.  

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

Usnesení č. 15/09R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace schvaluje její účetní závěrku za rok 2018.   

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

Usnesení č. 16/09R/2019: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, projednala výsledek hospodaření 
za rok 2018 a schvaluje jeho převod ve výši 100 % tj. 414.147,88 Kč do rezervního fondu. 
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5.5 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za 
obec za rok 2018 

Usnesení č. 17/09R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o poskytování 
právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů a poplatků a jiných 
podobných plateb, jakož i ve věcech s daněmi souvisejících, a to zpracování daňového přiznání 
k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2018 a jeho podání místně 
příslušnému správci daně do 01.07.2019 mezi městem Šluknov a Ing. Pavlem Lampou, Rumburk, 
Lužické náměstí 158, 408 01 Rumburk, IČ 41347366, dle předloženého návrhu. 

5.6 Návrh Směrnice č. 2/2019 - Podpisové vzory 

Usnesení č. 18/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2019 – Podpisové vzory 
s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Rámcová příkazní smlouva na slušné pohřbení 

Usnesení č. 19/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Rámcovou příkazní smlouvu uzavřenou 
podle dle § 2430 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění mezi městem Šluknov 
a Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., Pohřební službou Kamélie, Sv. Čecha 1277, 407 
47 Varnsdorf, IČ 25017098, zastoupenou jednatelem p. Romanem Roubíčkem, na zajištění 
slušného pohřbení podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, 
dle předloženého návrhu. 

6.2 Určení obřadních dnů a místa pro uzavírání sňatků 

Usnesení č. 20/09R/2019: Rada města Šluknov určuje dle § 11a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, ve znění pozdějších předpisů od 01.04.2019 obřadní místnost Městského úřadu 
Šluknov místem pro uzavírání sňatků. 

6.3 Žádost ředitelky Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace – osvobození poplatku 
za užívání tělocvičny v ZŠ 

Usnesení č. 21/09R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, a zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje 
výjimku z placení nájemného za tělocvičnu pro Mateřskou školu Šluknov dle návrhu.  

6.4 Standardy pečovatelské služby 

Usnesení č. 22/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 1 Pečovatelské služby města 
Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 23/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 2 Pečovatelské služby města 
Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 24/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 3 Pečovatelské služby města 
Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 25/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 4 Pečovatelské služby města 
Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 26/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 5 Pečovatelské služby města 
Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 27/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 6 Pečovatelské služby města 
Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 28/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 7 Pečovatelské služby města 
Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 29/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 8 Pečovatelské služby města 
Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 30/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 9 Pečovatelské služby města 
Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 31/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 10 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 32/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 11 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 33/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 12 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 34/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 13 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 35/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 14 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 36/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Standard č. 15 Pečovatelské služby 
města Šluknov s účinností od 01.04.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 37/09R/2019: Rada města Šluknov bere na vědomí Výroční zprávu pečovatelské 
služby za rok 2018.  

Usnesení č. 38/09R/2019: Rada města Šluknov svěřuje svou pravomoc k uzavírání a podpisu 
smluv o poskytování pečovatelské služby Odboru vnitřní správy podle § 102 odst. 3 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.  

7. Odbor kultury (OK) 

7.1 Návrh na uzavření Dodatku ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 
pro Městskou knihovnu 

Usnesení č. 39/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje uzavření Dodatku ke Smlouvě o nákupu, 
zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu Šluknov, evidenční číslo na MK 
ČR 1264, uzavřené ve Šluknově dne 06.12.1996, mezi městem Šluknov a Městskou knihovnou 
Děčín, příspěvkovou organizací, Karla Čapka 1441/3, 405 02 Děčín 1, IČ 64679454, na nákup 
knižních fondů v roce 2019 v celkové částce 150.000 Kč, dle předloženého návrhu. 

7.2 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo – výroba a výměna oken ŠZ 

Usnesení č. 40/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje „Smlouvu o dílo“ na výrobu  
a výměnu 17 venkovních oken v přízemí Šluknovského zámku mezi městem Šluknov a Tomášem 
Knazovičem, Nová 1158/6, 408 01 Rumburk, IČ 64708861, za cenu 217.876,00 Kč bez DPH, 
tj. 263.629,96 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu.  

7.3 Návrh na uzavření Smlouvy o dílo – realizace okrasné vodní plochy 

Usnesení č. 41/09R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Realizace okrasné vodní plochy (rybniční fólie) – jezírka v areálu 
zámeckém parku“ mezi městem Šluknov a společností Pecina, s. r. o., Na Oboře 876/3, 276 01 
Mělník, IČ 28954165, za cenu 140.950 Kč, tj. 170.550 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu.  

8. Informace starostky 

 

9. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka města  


