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
z 16. schůze Rady města Šluknov

konané dne 29. května 2019 v kanceláři starostky
Program jednání:
1.
2.

9.
10.

Kontrola plnění usnesení
Odbor kultury
2.1 Projekt „Česká knihovna“ – žádost o poskytnutí dotace
Odbor správy majetku
3.1 Záměr pronájmu prostor k podnikání – bar ve 2. NP v Domě kultury
3.2 Žádost Speciální ZŠ a Praktické školy Šluknov o pronájem městské ubytovny
3.3 Pozemky
Odbor rozvoje a životního prostředí
4.1 Podání žádostí o dotaci na dopravní automobil
4.2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Rekonstrukce hasičské stanice
Šluknov – II. etapa – elektro, topení, podlahy v I. NP“
4.3 Darovací smlouva za umístění ve sběru drobného elektrozařízení v roce 2018 v Ústeckém
kraji
4.4 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova křížku
„U Posedělové“, Rožany Ro-04“
Odbor ekonomický
5.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2019
Odbor vnitřní správy
6.1 Kupní smlouva – maintenance – licence
6.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s Vodafone Czech Republic, a. s. (zaměstnanecký
program)
6.3 Návrh na úpravu platu ředitelky Mateřské školy Šluknov
Odbor vedení města
7.1 Oznámení přestupku – pověření Komise pro projednávání přestupků
7.2 Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – návrh aktualizace
7.3 Informační koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021
7.4 Záměr navýšení základního kapitálu obchodní korporace Technické služby Šluknov, s. r. o.
7.5 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku
č. DCA-V-1006/2019 ze dne 04.03.2019 a Dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 ze dne 01.03.2018
Odbor kultury
8.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl
Informace starostky
Diskuze

1.

Kontrola plnění usnesení

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Usnesení č. 1/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 16. schůze rady města dne
29.05.2019 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.
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Usnesení č. 2/16R/2019: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 16. schůze rady města,
z důvodu dřívějšího odchodu místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena rady města
p. Jiřího Beneše.
Odbor kultury (OK)
2.1

Projekt „Česká knihovna“ – žádost o poskytnutí dotace

Usnesení č. 3/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje žádost města Šluknov o poskytnutí dotace
Ministerstva kultury ČR z projektu Česká knihovna na rok 2019 na podporu nákupu nekomerčních
titulů uměleckých děl české literatury pro profesionální veřejné knihovny, dle předloženého
návrhu.
2.

Odbor správy majetku

3.1

Záměr pronájmu prostor k podnikání – bar ve 2. NP v Domě kultury

Usnesení č. 4/16R/2019. Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory
k podnikání na pozemku parc. č. st. 200 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.
p. 321 (stavba občanského vybavení), v níž se nacházejí prostory - bar o výměře 51 m2, v obci
Šluknov a katastrálním území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406 vedeného u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk.
3.2

Žádost Speciální ZŠ a Praktické školy Šluknov o pronájem městské ubytovny

Usnesení č. 5/16R/2019. Rada města Šluknov bere na vědomí žádost Speciální ZŠ a Praktické školy
Šluknov o dlouhodobý pronájem části městské ubytovny v Království z důvodu rekonstrukce
budovy školy.
3.3

Pozemky

3.3.1 Pronájem pozemku
Usnesení č. 6/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku
na dobu neurčitou od 01.06.2019, XXX, za cenu 1.000 Kč/rok, za účelem parkování osobního vozu.
P. p. č. část 953, katastr: Království
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 150 m2 (z celkové výměry 1.127 m2)
3.3.2 Pronájem pozemku
Usnesení č. 7/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku
na dobu určitou od 01.06.2019 do 29.06.2019, XXX, za cenu 100 Kč/za pronajaté období, za účelem
stavby oplocení svého pozemku.
P. p. č.: část 2273/2, katastr: Šluknov
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 50 m2
3.3.3 Pronájem pozemku
Usnesení č. 8/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na
dobu určitou od 27.06.2019 do 30.06.2019, paní Elišce Štaubertové Tiché, Děčínská 437, Velké
Březno, IČ 02979403, za cenu 4.000 Kč/za pronajaté období, za účelem provozování atrakcí pro
děti.
P. p. č.: 1547/5, katastr: Šluknov
druh pozemku: orná půda, výměra: 694 m2
P. p. č.: 1322, katastr: Šluknov
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 433 m2
3.3.4 Pronájem pozemku
Usnesení č. 9/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na
dobu určitou od 06.06.2019 do 13.06.2019, Cirkusu Cramer, Na Louži 21, Praha 10, IČ 44866119,
zastoupeném jednatelkou XXX, za cenu 2.000 Kč/za pronajaté období, za účelem provozování
cirkusu.
P. p. č.: část 2273/55, katastr: Šluknov
druh pozemku: orná půda, výměra: 400 m2
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3.3.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku
Usnesení č. 10/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého
majetku část níže uvedeného pozemku.
P. p. č.: část 2273/2, katastr: Šluknov
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 50 m2
účel: stavba oplocení svého pozemku, cena: 100Kč/měsíc
3.3.6 Zřízení věcného břemene
Usnesení č. 11/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části p. p. č. 885/1 – ostatní plocha,
ostatní komunikace (celkem cca 50 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem rekonstrukce
kanalizace a vodovodu, za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH, mezi
městem Šluknov a Severočeskou vodárenskou společností, a. s., IČ 49099469, Přítkovská 1689,
415 50 Teplice, dle návrhu.
3.3.7 Zřízení věcného břemene
Usnesení č. 12/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných práv
a povinností souvisejících s rekonstrukcí vodního díla pod názvem „DC 049 042 Šluknov,
Smetanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ mezi městem Šluknov a Severočeskou
vodárenskou společností, a. s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, dle návrhu.
3.

Odbor rozvoje a životního prostředí

4.1

Podání žádostí o dotaci na dopravní automobil

Usnesení č. 13/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Ministerstva
vnitra pro projekt „Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov“, včetně závazku
dofinancování vlastního podílu, dle předloženého návrhu.
4.2

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Rekonstrukce hasičské stanice
Šluknov – II. etapa – elektro, topení, podlahy v I. NP“

Usnesení č. 14/16R/2019: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – II. etapa – elektro,
topení, podlahy v I. NP“ Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 15.05.2019.
Usnesení č. 15/16R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu na akcí „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – II. etapa – elektro, topení, podlahy
v I. NP“ firmě SIOPS, spol. s r. o., Vilémov 4, 407 80 Vilémov, IČ 47283858 za nabídkovou cenu
1.500.333,10 Kč bez DPH. Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0.
Usnesení č. 16/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 22/2019 veřejnou
zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – II. etapa – elektro,
topení, podlahy v I. NP“ mezi městem Šluknov a firmou SIOPS, spol. s r. o., Vilémov 4, 407 80
Vilémov, IČ 47283858 za nabídkovou cenu 1.500.333,10 Kč bez DPH., dle předloženého návrhu.
4.3

Darovací smlouva za umístění ve sběru drobného elektrozařízení v roce 2018 v Ústeckém
kraji

Usnesení č. 17/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Šluknov
a společností ASEKOL, a. s., Československého exilu 2 062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231 za
umístění v soutěži ve sběru drobného elektrozařízení v roce 2018 v Ústeckém kraji – finanční dar
ve výši 10.000 Kč, dle předloženého návrhu.
4.4

Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Obnova křížku
„U Posedělové“, Rožany Ro-04“

Usnesení č. 18/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční
dotace na realizaci projektu „Obnova křížku „U Posedělové“, Rožany Ro-04“,
č. 19/SML1608/SoPD/KP, mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dle předloženého návrhu.
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4.

Odbor ekonomický (OE)

5.1

Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2019

Usnesení č. 19/16R/2019: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2019.
5.

Odbor vnitřní správy (OVS)

6.1

Kupní smlouva – maintenance – licence

Usnesení č. 20/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na dodávku aktualizací
licencí, technické podpory a maintenance na vybrané softwarové vybavení mezi městem Šluknov
a společností UPTIME, s. r. o., Tř. 9. května 926, 408 01 Rumburk, IČ 27271522, DIČ CZ27271522,
dle předloženého návrhu.
6.2

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci s Vodafone Czech Republic, a. s. (zaměstnanecký
program)

Usnesení č. 21/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o spolupráci mezi městem Šluknov a společností Vodafone Czech Republic, a. s., se sídlem
náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, kterým se prodlužuje doba trvání smlouvy do
30.04.2021 (po dobu trvání Rámcové smlouvy o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone
OneNet ř. 015225), dle předloženého návrhu.
6.3

Návrh na úpravu platu ředitelky Mateřské školy Šluknov

Usnesení č. 22/16R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov,
příspěvkové organizace, rozhoduje o zařazení ředitelky Mateřské školy Šluknov paní Bc. Jany
Korečkové do 11. platové třídy podle nařízení vlády č. 399/2017 Sb. a č. 341/2017 Sb. ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od 01.06.2019.
6.

Odbor vedení města (OVM)

7.1

Oznámení přestupku – pověření Komise pro projednávání přestupků

Usnesení č. 23/16R/2019: Rada města Šluknov pověřuje Komisi pro projednání přestupků
zpracováním „Oznámení o podezření ze spáchání přestupku“ doručeného radě města dne
22.05.2019 pod čj. OVM/2745/4653/2019, ve věci neudržování čistoty a pořádku na pozemku ve
vlastnictví p. Jana Procházky a pí Šárky Dokulilové.
7.2

Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – návrh aktualizace

Usnesení č. 24/16R/2019: Rada města Šluknov rozhodla s účinností ke dni 01.07.2019 v souladu
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a:
1. Nově vytváří
• Odbor sociálních věcí oddělením všech sociálních agend a dotčených zaměstnanců
z Odboru vnitřní správy
• 1 pracovní místo vedoucího Odboru sociálních věcí,
• 1 pracovní místo odborného zaměstnance na Odboru sociálních věcí (úředník pro agendu
veřejného opatrovnictví).
2. Ruší
• 1 pracovní místo odborného zaměstnance na Odboru vnitřní správy (sociální pracovník –
manažer prevence kriminality)
3. 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 01.07.2019, dle
návrhu.
4. Stanovuje
•
v souladu s výše uvedenými organizačními změnami celkový počet pracovních míst
s účinností od 01.07.2019 na 71, z toho 5 dotovaných pracovních míst (pracovním
4

•

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 1.
7.3

Informační koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021

Usnesení č. 25/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podle zákona č. 365/2000 Sb.
o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů aktualizaci „Informační
koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021“, vč. příloh č. 1, 2, 3 a 4 s účinností od 01.06.2019,
dle návrhu.
7.4

Záměr navýšení základního kapitálu obchodní korporace Technické služby Šluknov, s. r. o.

Usnesení č. 26/16R/2019: Rada města Šluknov bere na vědomí záměr navýšit základní kapitál
obchodní korporace Technické služby Šluknov, spol. s. r. o., o nepeněžitý vklad zakladatele
a pověřuje paní starostku ke zjištění možností navýšení základního kapitálu o nepeněžitý vklad.
7.5

Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí
příspěvku č. DCA-V-1006/2019 ze dne 04.03.2019 a Dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 ze dne
01.03.2018

Usnesení č. 27/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1006/2019 mezi městem
Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterým
se doba platnosti dohody prodlužuje o 6 měsíců, tj. do 31.12.2019 za stejných podmínek
(tj. 2 pracovní místa uklízeč veřejných prostranství s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance
15.000 Kč měsíčně), dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 28/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření
pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 mezi městem
Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterým
se na prodlužuje doba platnosti dohody pro jedno pracovní místo (uklízeč veřejných prostranství)
o 6 měsíců, tj. do 31.12.2019 s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 15.000 Kč měsíčně, dle
předloženého návrhu.
7.

Odbor kultury (OK)

8.1

Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl

Usnesení č. 29/16R/2019: Rada města Šluknov schvaluje „Licenční smlouvu o veřejném
provozování“ č. VP_2019_68722“ mezi městem Šluknov a společností OSA – Ochranný svaz
autorský pro práva k dílům hudebním, z. s. se sídlem Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6,
IČ 63839997, na akci „Hudba spojuje sousedy“ – vystoupení skupiny Peleton
a Gou Girl dne 09.06.2019, za sjednanou autorskou odměnu 2.571 Kč vč. DPH, dle přiloženého
návrhu.
8.

Informace starostky

9.

Diskuze

Mgr. Eva Džumanová
starostka města
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