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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 39. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 24. března 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Úprava uzavřených smluv o dílo na stavební zakázky v návaznosti na současnou 
situaci 

2.2 Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výsadba dřevin na hřbitově v Království“ 
3. Odbor kultury 

3.1 Vypovězení příkazních smluv na akci „Zámecké slavnosti 2020“ 
3.2 Uzavření Nájemní smlouvy na výstavu PAT a MAT ve Šluknovském zámku 
3.3 Dodatek ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou 

knihovnu ve Šluknově na rok 2020 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2020 
4.2 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za 

obec za rok 2019 
5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/39R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 39. schůze rady města dne 
24.03.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Úprava uzavřených smluv o dílo na stavební zakázky v návaznosti na současnou 
situaci 

Usnesení č. 2/39R/2020: Rada města Šluknov bere na vědomí stav plnění uzavřených smluv 
o dílo ve vazbě na možný ekonomický dopad stávajících mimořádných opatření vyhlášených 
Vládou České republiky. 

Usnesení č. 3/39R/2020: Rada města Šluknov pověřuje vedoucího ORŽP zahájit jednání se 
zhotoviteli akcí, které doposud nebyly stavebně zahájeny, ve věcí úpravy smluvních 
podmínek, dle předloženého návrhu.  

2.2 Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Výsadba dřevin na hřbitově v Království“ 

Usnesení č. 4/39R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 13/2020 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výsadba dřevin na hřbitově v Království“ mezi 
městem Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČ 47307706, za 
nabídkovou cenu 145.800 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
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3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Vypovězení příkazních smluv na akci „Zámecké slavnosti 2020“ 

Usnesení č. 5/39R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zrušení všech plánovaných 
kulturních akcí a výstav do 30.06.2020. 

Usnesení č. 6/39R/2020: Rada města Šluknov schvaluje odstoupení od Příkazní smlouvy na 
zprostředkování zajištění historického programu na akci „Zámecké slavnosti 2020“ ve dnech 
26. – 27.06.2020, uzavřené mezi městem Šluknov a Festive, z. s., zastoupeným  Janem 
Šulcem, Lipová 603, 407 21 Česká Kamenice, IČ 22718745, za celkovou konečnou cenu ve 
výši 303.000 Kč (příkazník není plátce DPH), dle článku 8 odstavec 4 smlouvy, a to s ohledem 
na vyhlášení nouzového stavu a vývojem situace.  

Usnesení č. 7/39R/2019: Rada města Šluknov schvaluje odstoupení od Příkazní smlouvy na 
zprostředkování zajištění kulturního programu a technického zajištění na akci „Zámecké 
slavnosti 2020“ ve dnech 26. – 27.06.2020, uzavřené mezi městem Šluknov a paní Marií 
Kucerovou, Děčínská 298, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 72654007, za celkovou cenu ve výši 
570.640 Kč bez DPH, tj. 690.474,40 Kč vč. DPH 21 %, dle článku 8 odstavec 4 smlouvy, a to 
s ohledem na vyhlášení nouzového stavu a vývojem situace. 

3.2 Uzavření Nájemní smlouvy na výstavu PAT a MAT ve Šluknovském zámku 

Usnesení nebylo přijato. 

3.3 Dodatek ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou 
knihovnu ve Šluknově na rok 2020 

Usnesení č. 8/39R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke smlouvě o nákupu, 
zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, se sídlem Karla Čapka 
1441/3, 405 02 Děčín I, IČ 64679454, pro rok 2020 za částku 150.000 Kč, dle předloženého 
návrhu. 

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2020 

Usnesení č. 9/39R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 1 v roce 2020 dle předloženého návrhu.  

4.2 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů 
za obec za rok 2019 

Usnesení č. 10/39R/2020: 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 2019 a jeho podání 
místně příslušnému správci daně do 01.07.2020 mezi městem Šluknov a Ing. Pavlem Lampou, 
Rumburk, Lužické náměstí 158, 408 01 Rumburk, IČ 41347366, dle předloženého návrhu. 

5. Informace starostky 

Usnesení č. 11/39R/2020: Rada města Šluknov schvaluje připojení se s nárokem na náhradu 
škody vůči všem obžalovaným/obviněným, aby tito obžalovaní/obvinění (XXX, popřípadě 
další obvinění/obžalovaní, pokud byl v průběhu trestního řízení rozšířen okruh 
obviněných/obžalovaných) společně a nerozdílně zaplatili Městu Šluknov škodu ve výši, 
která případnou trestnou činností vznikne či vznikla a Město Šluknov bude nuceno zaplatit 
v důsledku takové trestné činnosti vyplývající ze shora uvedených skutků (resp. Dotací) či 
jednáních s nimi souvisejícími, tedy ve výši vrácených poskytnutých finančních prostředků 
ve výši 7.989.000,-Kč, jakož i ve výši korekce či jiného sankčního opatření (např. sankce 
spočívající v povinnosti odvést finanční prostředky z rozpočtu poškozeného do rozpočtu 
České republiky či jiného orgánu nebo instituce v důsledku porušení podmínek Dotací, apod.) 
ze strany třetí osoby (Ministerstva pro místní rozvoj České republiky či jiného orgánu, který 
taková sankční opatření vůči poškozenému uplatní z titulu Dotací či s těmito související) 
v souvislosti s předmětnými skutky, resp. Dotacemi a jednáními s nimi souvisejícími (věc 
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původně vedena u Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, Služby kriminální policie 
a vyšetřování, Expozitura Ústí nad Labem, pod č. j.: OKFK-1158-256/TČ-2012-252201).  

Usnesení č. 12/39R/2020: Rada města Šluknov schvaluje plnou moc pro JUDr. Marka Nespalu, 
advokáta, Advokátní kancelář Nespala, s. r. o., Bělehradská 77, 128 00 Praha 2. k uplatnění 
nároku na náhradu škody a právnímu zastoupení v kauze dotací a jednáními s nimi 
souvisejícími.  

Usnesení č. 13/39R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o prominutí nájemného 
v nebytových prostorech města Šluknov pro podnikatele a neziskové organizace, a to ve výši 
50 % nájemného za měsíc březen 2020 a ve výši 100 % nájemného za měsíce duben a květen 
2020.. 

6. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města  
  


