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Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Informace o přijatých usneseních 
 z 35. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 29. ledna 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Zámecké slavnosti 2020 – Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění historického 
programu 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ubytování studentů SLŠ a SOŠ Šluknov na městské ubytovně 
3.2 Pozemky 
3.3 Odškodnění úrazu 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava místních komunikací ve městě 

Šluknov v roce 2020 
4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace Kaple Božího hrobu Křížové cesty 

Království 
4.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení č. 17_SOBS02_4121287631 
4.4 Smlouva o dílo na akci „Obnova litinového kříže Kr-01 u č. p. 434 v místní části Království, 

Šluknov“ 
5. Odbor ekonomický 

5.1 Plán kontrol na rok 2020 
6. Odbor vedení města 

6.1 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2019 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje program 35. schůze rady města dne 
29.01.2020 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 2/35R/2020: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 35. schůze rady města, 
z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena rady města p. Petra 
Kociána, DiS.   

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Zámecké slavnosti 2020 – Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění historického 
programu 

Usnesení č. 3/35/2020: Rada města Šluknov schvaluje dle Čl. 25 odst. 1 výjimku z užití směrnice 
č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné zakázky na 
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zprostředkování zajištění historického programu na akci „Zámecké slavnosti 2020“ ve dnech 26. 
– 27.06.2020 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 4/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na zprostředkování 
zajištění historického programu na akci „Zámecké slavnosti 2020“ ve dnech 26. – 27.06.2020, mezi 
městem Šluknov a Festive, z. s., zastoupeným  XXX, Lipová 603, 407 21 Česká Kamenice, IČ 
22718745, za celkovou konečnou cenu ve výši 303.000 Kč (příkazník není plátce DPH), dle 
předloženého návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ubytování studentů SLŠ a SOŠ Šluknov na městské ubytovně 

Usnesení č. 5/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o ubytování ze 
dne 17.07.2019 mezi městem Šluknov a Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou 
Šluknov, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, dle předloženého návrhu. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Ukončení  nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 6/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 18/NP-2018 
dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.01.2020, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní smlouvy.  

3.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/35R/2010: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 682, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 198 m2 
účel: pastva koní, cena: 50 Kč/rok 

3.2.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků  

Usnesení č. 8/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

St. p. č.: 415, se stavbou kolny, katastr: Císařský       
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba bez čp., výměra: 42 m2 
účel: užívaní kolny, minimální cena: dle znaleckého posudku (22.900 Kč) + náklady 

3.2.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 9/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 574/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 67 m2 
P. p. č.: 2887/5, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 129 m2 
P. p. č.: část 2887/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 643-132/2018 vedený jako 
p. p. č. 2887/33 o výměře 425 m2 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku (82.600 Kč) + náklady 

3.2.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 10/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 358/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1926 -152/2018 vedený jako p. p. č. 398/1 
o výměře 30 m2 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku (4.470 Kč) + náklady 
 
 







3

3.2.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 11/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: část 358/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1926 -152/2018 vedený jako p. p. č. 358/3 
o výměře 10 m2 
p. p. č.: 358/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, bez stavby, výměra: 23 m2 
účel: pozemek pod stavbou, minimální cena: dle znaleckého posudku (4.917 Kč) + náklady 

3.2.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 12/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 75, katastr: Království  
druh pozemku: zahrada, výměra: 174 m2 
účel: rozšíření zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku (63.524 Kč) + náklady 

3.3 Odškodnění úrazu 

Usnesení č. 13/35R/2020: Rada města Šluknov zamítá žádost o náhradu škody paní Růženy 
Wienerové, bytem Rumburská 986, 407 77 Šluknov, ze dne 09.04.2018.    

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava místních komunikací ve městě 
Šluknov v roce 2020 

Usnesení č. 14/35R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava místních komunikací ve městě Šluknov v roce 
2020“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 15/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava místních komunikací ve městě Šluknov 
v roce 2020“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava místních komunikací ve městě 
Šluknov v roce 2020“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, 
náhradníci: Ing. Petr Masopust, Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS.    

4.2 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Revitalizace Kaple Božího hrobu Křížové cesty 
Království 

Usnesení č. 17/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 22/2019 
na realizaci akce „Revitalizace Kaple Božího hrobu Křížové cesty Království“ mezi městem 
Šluknov a firmou SIOPS, spol. s r. o., Vilémov 4, 407 80 Vilémov, IČ 47283858 za cenu 
140.785,19 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

4.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 
zařízení č. 17_SOBS02_4121287631 

Usnesení č. 18/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení číslo: 17_SOBS02_4121287631 mezi 
městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, 
dle předloženého návrhu. 

4.4 Smlouva o dílo na akci „Obnova litinového kříže Kr-01 u č. p. 434 v místní části Království, 
Šluknov“ 

Usnesení č. 19/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo č. ORŽP 5/2020 mezi 
městem Šluknov a Tomášem Bodorem, Pod Náměstím 41, 407 47 Horní Poustevna, IČ 06104924, 
za cenu 89.000 Kč (není plátce DPH), dle předloženého návrhu.  
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5. Odbor ekonomický (OK) 

5.1 Plán kontrol na rok 2020 

Usnesení č. 20/35R/2020 Rada města Šluknov bere na vědomí Plán kontrol pro rok 2020, dle 
návrhu.  

Usnesení č. 21/35R/2020 Rada města Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové 
pověřit Marcelu Čurgaliovou, DiS., kontrolou plnění dotačních podmínek Programu pro 
poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2019. Termín: do 
31.01.2020. 

Usnesení č. 22/35R/2020 Rada města Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové 
pověřit Bc. Michala Buška, kontrolou plnění dotačních podmínek Programu pro poskytování 
neinvestičních účelových dotací na opravy fasád a střech z rozpočtu města Šluknov na rok 2019. 
Termín: do 31.01.2020. 

Usnesení č. 23/35R/2020 Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, Svojsíkova 
352, 407 77 Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové pověřit Ing. Janu Kociánovou, 
provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2019 této příspěvkové organizace. Termín: do 
31.01.2020. 

Usnesení č. 24/35R/2020 Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě 
Džumanové pověřit Ing. Janu Kociánovou, provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2019 této 
příspěvkové organizace. Termín: do 31.01.2020. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2019 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

Usnesení č. 25/35R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Výroční zprávu města Šluknov za rok 
2019 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů, dle návrhu.  

Usnesení č. 26/35R/2020: Rada města Šluknov ukládá tajemnici Městského úřadu Šluknov 
Ing. Evě Baborákové zveřejnit Výroční zprávu města Šluknov za rok 2019 o podávání informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění podle § 18 
odst. 1 tohoto zákona. Termín: do 29.02.2020. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města  
 
 


