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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 60. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 2. prosince 2020 v zasedací místnosti   

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Zámecké slavnosti 2021 – Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění kulturního 
programu 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
3.2 Přidělení bytů 
3.3 Pozemky 
3.4 Žádost o snížení nájmu v restauraci Club 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2021 
4.2 Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2020 až 2024 
4.3 Návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace a Střednědobého 

výhledu pro roky 2021 – 2023 
4.4 Návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2021 a Střednědobého 

výhledu pro roky 2020 – 2022  
4.5 Základní škola J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov – odpisový plán na rok 

2020, 2021 
4.6 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2020 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí  
5.1 Smlouva na dodávku velkoobjemových kontejnerů a techniky pro evidenci odpadů 
5.2 Darovací smlouva k soutěži „Skleněná popelnice“ 
5.3 Podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj pro akci „Obnova místních komunikací 

ve Šluknově v roce 2021“ 
5.4 Zadávací řízení na veřejné zakázky připravené k realizaci v roce 2021 
5.5 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního 

programu na opravy fasád a střech v roce 2021 
6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/60R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 60. schůze rady města dne 
02.12.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Zámecké slavnosti 2021 – Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění kulturního 
programu 

Usnesení č. 2/60/2020: Rada města Šluknov schvaluje dle Čl. 25 odst. 1 výjimku z užití 
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směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek při zadání 
veřejné zakázky na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké 
slavnosti 2021“ ve dnech 25. – 26.06.2021 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 3/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na zprostředkování 
zajištění kulturního programu a technického zajištění na akci „Zámecké slavnosti 2021“ ve 
dnech 25. – 26.06.2021, mezi městem Šluknov a paní Marií Kucerovou, Děčínská 298, 407 56 
Jiřetín pod Jedlovou, IČ 72654007, za celkovou cenu ve výši 585.024,80 Kč bez DPH, tj. 
707.880,00 Kč vč. DPH 21 %, dle předloženého návrhu.   

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

3.1.1 Posilovna na městském stadionu 

Usnesení č. 4/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2022 mezi městem Šluknov a XXX na 
pronájem prostor v objektu čp. 1051 v ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov – v 1. PP 
tribuny na městském stadionu, za účelem provozování posilovny, dle návrhu.  

3.1.2 Kancelář na městském stadionu 

Usnesení č. 5/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor na dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2022 mezi městem Šluknov a SK Šluknov, 
z. s., Žižkova 1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571, na pronájem prostor v objektu čp. 1051 
v ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov – v 1. NP tribuny na městském stadionu, za 
účelem provozování kanceláře spolku, dle návrhu.  

3.1.3 Dětské centrum Klokan Teen Challenge – ukončení smlouvy 

Usnesení č. 6/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy 
o  nájmu jednotky (nebytového prostoru) č. 2/NNP/2015 ze dne 13.1.2015 mezi městem 
Šluknov a Teen Challenge International ČR, Dětské centrum Klokan, IČ 68402686, Císařský 
E59, Šluknov, dle návrhu.  

3.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 7/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.01.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. XX, 
ul. Nerudova Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. XX, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. 

3.3 Pozemky 

3.3.1 Ukončení nájemní smlouvy výpovědí 

Usnesení č. 8/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 4/NP-
2017 uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.12.2020, podle čl. IV, odst. 1, odst. 
2, bod 2 nájemní smlouvy.  

3.3.2 Pacht pozemků 

Usnesení č. 9/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pacht níže uvedených pozemků na 
dobu určitou od 01.01.2021 do 31.12.2027, firmě ZEMSPOL, s. r. o., Velký Šenov, Brtnická 
595, Velký Šenov IČ 48266451, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem provozování zemědělské 
činnosti.  

P. p. č.: část 14/5, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 16.108 m2  

P. p. č.: část 109/18, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.797 m2  

P. p. č.: část 111/3, katastr: Rožany 
druh pozemku: vodní plocha, zamokřená plocha, výměra: 562 m2  
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P. p. č.: část 111/11, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.351 m2  

P. p. č.: 198/5, katastr: Rožany 
druh pozemku: orná půda, výměra: 560 m2  

P. p. č.: část 233/11, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 82 m2 

P. p. č.: část 233/13, katastr: Rožany 

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.878 m2 

P. p. č.: část 327/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.591 m2 

P. p. č.: část 329, katastr: Rožany 

druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.296 m2 

P. p. č.: část 420, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 531 m2 

P. p. č.: část 501/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 144 m2 

P. p. č.: část 506/2, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 293 m2 

P. p. č.: část 717/13, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 8.247 m2 

P. p. č.: část 835/6, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.833 m2 

P. p. č.: část 850/2, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.790 m2 

P. p. č.: část 987, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 342 m2 

P. p. č.: část 1039/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 1.479 m2 přináležející k p. p. č. 570/1 
a 570/2 

P. p. č. část 277/2, katastr: Královka 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 5.382 m2  

P. p. č. část 324/1, katastr: Královka 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.032 m2  

P. p. č. část 1249/5, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.752 m2  

P. p. č. část 829/2, katastr: Kunratice u Šluknova, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 210 m2  
účel: zemědělská činnost, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

Usnesení č. 10/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pachtovní smlouvu č. 18/PS-2020 
dle návrhu. 

3.3.3 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

Usnesení č. 11/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
č. 73N18/11 ze dne 01.10.2018, mezi městem Šluknov a Stavebním bytovým družstvem 
občanů Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf, dle návrhu.  
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3.3.4 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 12/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 3083/12, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 18 m2  
účel: zahrada, cena: 150 Kč/m2 

3.4 Žádost o snížení nájmu v restauraci Club 

Usnesení č. 13/60R/2020: Rada města Šluknov nevyhovuje žádosti XXX na snížení nájmu od 
prosince 2020 v provozovně restaurace a cukrárny Club na adrese T. G. Masaryka 321, 407 
77 Šluknov.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2021 

Usnesení č. 14/60R/2020: Rada města Šluknov projednala Návrh rozpočtu města na rok 2021 
a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozpočet schválit. 

4.2 Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2020 až 2024 

Usnesení č. 15/60R/2020 Rada města Šluknov projednala a doporučuje Zastupitelstvu města 
Šluknov schválit Střednědobý výhled města Šluknov na období 2021 až 2024 dle 
předloženého návrhu. 

4.3 Návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace a Střednědobého 
výhledu pro roky 2021 – 2023 

Usnesení č. 16/60R/2020: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje Střednědobý výhled pro roky 2021 – 2023 Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, na rok 2021, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 17/60R/2020: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, Svojsíkova 
352, 407 77 Šluknov, na rok 2021, dle předloženého návrhu. 

4.4 Návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2021 a Střednědobého 
výhledu pro roky 2020 – 2022  

Usnesení č. 18/60R/2020: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje střednědobý výhled pro roky 2020 – 2022 Základní školy J. Vohradského, T. G. 
Masaryka 678, 407 77 Šluknov, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 19/60R/2020: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 
Šluknov, na rok 2021, dle předloženého návrhu.  

4.5 Základní škola J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov – odpisový plán na rok 
2020, 2021 

Usnesení č. 20/60R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, změnu 
závazných ukazatelů na rok 2020 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem 
a příspěvkovou organizací pro rok 2020, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 21/60R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje odpisový 
plán na rok 2020, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 22/60R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje 
odpisový plán na rok 2021, dle předloženého návrhu. 
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4.6 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 roce 2020 

Usnesení č. 23/60R/2020: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 11 v roce 2020 dle předloženého návrhu. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 

5.1 Smlouva na dodávku velkoobjemových kontejnerů a techniky pro evidenci odpadů 

Usnesení č. 24/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 30/2020 na 
dodávku velkoobjemových kontejnerů a techniky pro evidenci odpadů mezi městem 
Šluknov a společností JRK Česká republika, s. r. o., Bolzanova 1, 110 00 Praha I – Nové 
Město, IČ 24853640 za nabídkovou cenu 449.000 Kč bez DPH.  

5.2 Darovací smlouva k soutěži „Skleněná popelnice“ 

Usnesení č. 25/60R/2020: : Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu, číslo smlouvy 
dárce: 20/SML5693/DS/ZPZ; Č.j. dárce: KUUK/146829/2020 mezi městem Šluknov 
a Ústeckým krajem, sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156 dle 
předloženého návrhu. 

5.3 Podání žádosti z Ministerstva pro místní rozvoj pro akci „Obnova místních 
komunikací ve Šluknově v roce 2021“ 

Usnesení č. 26/60R/2020: Rada města Šluknov souhlasí s realizací a financováním akce 
„Obnova místních komunikací ve Šluknově v roce 2021“ a schvaluje podání žádosti 
o podporu z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu „117D8220 - Podporu obcí 
s 3001 – 10 000 obyvateli“ pro předmětný projekt. 

5.4 Zadávací řízení na veřejné zakázky připravené k realizaci v roce 2021 

Usnesení č. 27/60R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice 
Šluknov – III. etapa – přístavba skladu“, a to za použití elektronického nástroje EZAK 
a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 28/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice 
Šluknov – III. etapa – přístavba skladu", dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 29/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Rekonstrukce hasičské stanice 
Šluknov – III. etapa – přístavba skladu“ ve složení: Ing. Marek Kopecká, Mgr. Martin Chroust, 
Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust. 

Usnesení č. 30/60R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Základní škola J. Vohradského, 
Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu“, a to za 
použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 31/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Základní škola J. Vohradského, 
Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu", dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 32/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Základní škola J. Vohradského, 
Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu“ ve složení: 
Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Stanislav 
Mašek, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust. 

Usnesení č. 33/60R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace východní fasády Domu 
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kultury Šluknov (III. etapa)“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem 
dle návrhu. 

Usnesení č. 34/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace východní fasády 
Domu kultury Šluknov (III. etapa)", dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 35/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Revitalizace východní fasády 
Domu kultury Šluknov (III. etapa)“ ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, 
Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust. 

5.5 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního 
programu na opravy fasád a střech v roce 2021 

Usnesení č. 36/60R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Komise pro hodnocení 
žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové 
výzdoby v roce 2021 ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek. 

6. Informace starostky 

  

7. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                            
starostka města  


