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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 
z 23. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 21. srpna 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
2.2 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání v Domě kultury – rychlé občerstvení 

a cukrárna 
3. Odbor vnitřní správy 

3.1  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Nákup IT – 2019“ – uzavření smlouvy o dílo 
3.2 Žádost ředitelky MŠ  
3.3 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2019/2020 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce sítě veřejné osvětlení v ulicích T. G. M., Bratří Čapků 

a Libušina – 2. část“  
4.2 Smlouva o dílo na akci „Zemní val pro chodník v Království“ 
4.3 Dodatky ke smlouvám o uzavření budoucích smluv – připojení ČEZ Distribuce – kostelík sv. 

Jakuba v Císařském a hasičská zbrojnice Císařský 
4.4 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov“ 

5. Odbor sociálních věcí 
5.1 Svěření pravomoci – smlouvy o poskytování pečovatelské služby 

6. Odbor vedení města 
6.1 Smlouva o poskytování služeb – mobilní aplikace ČeskáObec 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 23. schůze rady města dne 
21.08.2019 dle předloženého návrhu po jeho doplnění.  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 2/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 137, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.000 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 
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2.1.2 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 3/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
4009672/VB002, DC-Císařský,ppč.1368/1, příp. nad 50m, kNN na části p. p. č. 2957 – ostatní 
plocha, p. p. č. 2763 – ostatní plocha, p. p. č. 2761/1 – ostatní plocha (celkem cca 91 bm) v k. ú. 
Císařský, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního 
kabelového vedení NN pro stavbu „IP-12-4009672/VB002, DC-Císařský, ppč. 1368/1, příp. nad 
50m kNN“, 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. 

2.1.3 Revokace usnesení Rady města Šluknov č. 6/22R/2019 ze dne 07.08.2019 

Usnesení č. 4/23R/2019: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 6/22R/2019 ze dne 07.08.2019, a to za slova: „vybudování plotu na hranici mezi p. p. č. 528/5 a 
p. p. č. 528/6 k. ú. Šluknov“ se doplňují slova: „kupní cena za prodej pozemků bude ponížena 
o cenu za vybudování plotu“.  

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 5/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 537, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 177 m2 
cena: dle znaleckého posudku + náklady + DPH 
P. p. č. 536, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 119 m2 
cena: 200 Kč/m2 + náklady + DPH 
P. p. č. 535, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 36 m2 
účel: stavba RD, cena: 200 Kč/m2 + náklady + DPH 

2.1.5 Žádost o demontáž elek. zařízení VN společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

Usnesení č. 6/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje demontáž el. zařízení VN společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, vedené přes p. p. č. 3044/6 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Království, obec Šluknov pro stavbu ev. č. „IE-12-
4005114, DC_Království, ec. VN109708, úprava vVN 35 kV“, pod podmínkou neporušení tělesa 
chodníku.  Žadatel Energetická montážní společnost Liberec, s. r. o., Budyšínská 1294, 460 01 
Liberec. 

2.2 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání v Domě kultury – rychlé občerstvení 
a cukrárna 

Usnesení č. 7/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem prostor sloužících k podnikání 
na dobu neurčitou od 01.09.2019 mezi městem Šluknov a paní Michaelou Ženčuchovou, se 
sídlem Leopoldka 4, 407 78 Velký Šenov, IČ 08321400, na pronájem prostor o celkové výměře 
215 m2 v 1. NP v objektu č. p. 321 v ul. T. G. Masaryka na p. p. č. 200 v k. ú. Šluknov – za účelem 
provozování rychlého občerstvení a cukrárny. 

Usnesení č. 8/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících  
k podnikání mezi městem Šluknov a paní Michaelou Ženčuchovou, se sídlem Leopoldka 4, 407 
78 Velký Šenov, IČ 08321400, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 9/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje odpuštění nájemného za pronájem 
prostor sloužících k podnikání o celkové výměře 215 m2 v 1. NP v objektu č. p. 321 v ul. T. G. 
Masaryka na p. p. č. 200 v k. ú. Šluknov – za účelem provozování rychlého občerstvení  
a cukrárny za měsíc září 2019 z důvodu nutnosti dokončení probíhajících stavebních prací.  

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Nákup IT – 2019“ – uzavření smlouvy o dílo 

Usnesení č. 10/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dodávce hardware – 2019 
mezi městem Šluknov a společností Uptime, s. r. o., tř. 9. Května 926, 408 01 Rumburk, 
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IČ27271552, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Nákup IT – 2019“, 
v termínu od podpisu smlouvy do 13.09.2019, za cenu 150.490 Kč vč. DPH, tj. 124.372 Kč bez 
DPH dle předloženého návrhu.  

3.2 Žádost ředitelky MŠ 

Usnesení č. 11/23R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, rozhoduje o přiznání 12. platové třídy ředitelce Mateřské školy Šluknov, 
paní Bc. Janě Korečkové podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nařízení vlády č. 399/2017 
Sb., kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě a nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě s účinností od 
01.09.2019, dle návrhu. 

3.3 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2019/2020 

Usnesení č. 12/23R/2019: Rada města jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace povoluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění pro školní rok 
2019/2020 výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v šesti 
třídách mateřské školy, a to na počet 28, 28, 28, 26, 26 a 25 dětí, tj. o čtyři děti ve třech třídách, 
o dvě děti ve dvou třídách a v  jedné třídě o 1 dítě z celkem osmi tříd mateřské školy dle návrhu.  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce sítě veřejné osvětlení v ulicích T. G. M., Bratří 
Čapků a Libušina – 2. část“  

Usnesení č. 13/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 32/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce sítě VO v ulicích T. G. M., Bratří Čapků 
a Libušina – 2. část“ mezi městem Šluknov a společností Technické služby Šluknov, spol. s r. o., 
se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 371.390 Kč bez DPH. 

4.2 Smlouva o dílo na akci „Zemní val pro chodník v Království“ 

Usnesení č. 14/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 33/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zemní val pro chodník v Království“ mezi městem 
Šluknov a společností Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539, za nabídkovou cenu 142.660 Kč bez DPH. 

4.3 Dodatky ke smlouvám o uzavření budoucích smluv – připojení ČEZ Distribuce – kostelík 
sv. Jakuba v Císařském a hasičská zbrojnice Císařský 

Usnesení č. 15/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV (NN), uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121478338 mezi městem Šluknov a ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, kterým se lhůta pro 
provedení stavebních a montážních prací (připojení – kostelík sv. Jakuba v Císařském) 
prodlužuje do 30.03.2020, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 
0,4 kV (NN), uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121478880 mezi městem Šluknov a ČEZ 
Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, kterým se lhůta pro 
provedení stavebních a montážních prací (připojení – hasičská zbrojnice v Císařském) 
prodlužuje do 01.04.2020, dle předloženého návrhu.  

4.4 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, 
Šluknov“  

Usnesení č. 17/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
7/2019 mezi městem Šluknov a společností Technické služby Šluknov spol.  s r. o., se sídlem 
Císařský 317, 407 77 Šluknov, IČ 254 10 539, na realizaci akce „Stavební úpravy autobusové 
zastávky Benar, Šluknov“, dle předloženého návrhu.  
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5. Odbor sociálních věcí (OSV) 

5.1  Svěření pravomoci – smlouvy o poskytování pečovatelské služby 

Usnesení č. 18/23R/2019: Rada města Šluknov ruší svěření své pravomoci k uzavírání  
a podpisu smluv o poskytování pečovatelské služby Odboru vnitřní správy ke dni 21.08.2019 
podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších 
předpisů.  

Usnesení č. 19/23R/2019: Rada města Šluknov svěřuje svou pravomoc k uzavírání  
a podpisu smluv o poskytování pečovatelské služby Odboru sociálních věcí od 22.08.2019 podle 
§ 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.  

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Smlouva o poskytování služeb – mobilní aplikace ČeskáObec 

Usnesení č. 20/23R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytování služeb na dobu 
neurčitou mezi městem Šluknov a společností Urbicus, s. r. o., Edisonova 2979//7, Brno, 
IČ 01971140, na právo užívání mobilní aplikace ČeskáObec pro komunikaci s veřejností, za 
smluvní odměnu ve výši 10.000 Kč měsíčně bez DPH, dle návrhu. 

7. Informace starostky 

Usnesení č. 21/23R/2019: Rada města Šluknov jmenuje na návrh starostky podle  
§ 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  
a v souladu s § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, do funkce 
vedoucí Odboru kultury Městského úřadu Šluknov paní Ing. Bc. Ivanu Lukešovou, nar. 
15.03.1968, bytem Království 498, Šluknov, s účinností od 01.10.2019.  

6. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.   
starostka města  
 
 
 
 
 
 


