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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  
ze 73. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 26. května 2021 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Projekt „Česká knihovna“ – žádost o poskytnutí dotace 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2021 
3.2 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani 

z příjmů za obec za rok 2020 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Pozemky 
4.2 Přidělení bytů 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Podání žádosti o dotaci Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu 

kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 na akci „Revitalizace východní 
fasády Domu kultury Šluknov“ 

5.2 Smlouva o realizaci překládky SEK na akci „VPIC Šluknov_zastavovací plán 
jihozápad“  

5.3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu 
„Šluknov – dokončení chodníku v Budišínské ulici“ 

5.4 Prodloužení termínu pro dokončení stavebních úprav školní jídelny ve Šluknově 
a schválení dodatečných prací 

5.5 Prodloužení termínu pro dokončení stavby cyklostezky Šluknov-Rožany a schválení 
dodatečných prací 

5.6 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov – 
výměna oken, 1. etapa“ 

5.7 Smlouvy o dílo na akci „Lokální výspravy komunikací ve Šluknově v roce 2021“ 
6. Odbor vedení města 

6.1 Volební řád pro volby do školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/73R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 73. schůze rady města 
dne 26.05.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Projekt „Česká knihovna“ – žádost o poskytnutí dotace 

Usnesení č. 2/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje podání Žádosti o poskytnutí 
dotace z projektu Česká knihovna pro rok 2021 u Moravské zemské knihovny v Brně  
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z pověření Ministerstva kultury ČR na podporu nákupu nekomerčních titulů uměleckých 
děl české literatury pro profesionální veřejné knihovny, dle přiloženého návrhu. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2021 

Usnesení č. 3/73R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4 v roce 2021 dle předloženého návrhu.  

3.2 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani 
z příjmů za obec za rok 2020 

Usnesení č. 4/73R/2021: 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 
2020 a jeho podání místně příslušnému správci daně do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího 
období mezi městem Šluknov a Ing. Pavlem Lampou, Rumburk, Lužické náměstí 158, 408 
01 Rumburk, IČ 41347366, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Ukončení nájemní smlouvy výpovědí ze strany pronajímatele 

Usnesení č. 5/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájemní smlouvy 
č. 33/NP-2009 na p. p. č. část 1908/1 v k. ú. Šluknov uzavřené mezi městem Šluknov a XXX, 
ke dni 31.05.2021, podle  čl. IV, odst. 1, bod 2 nájemní smlouvy. 

4.1.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 6/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 01.06.2021 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrady. 

P. p. č.: 516, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 951 m2 
P. p. č.: část 520, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 120 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 7/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 27.05.2021 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrady. 

P. p. č.: část 2769/3,katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 169 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.1.4 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 8/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 27.05.2021 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrady. 

P. p. č.: část 2433/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 200 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 
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4.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 9/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou od 01.06.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
1093, č. b. XX, ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+1, č. b. 2XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Podání žádosti o dotaci Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2021 na akci „Revitalizace východní 
fasády Domu kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 10/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o neinvestiční 
dotaci Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého 
kraje pro rok 2021, na akci Revitalizace východní fasády Domu kultury Šluknov.  

5.2 Smlouva o realizaci překládky SEK na akci „VPIC Šluknov_zastavovací plán 
jihozápad“  

Usnesení č. 11/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o realizaci překládky 
sítě elektronických komunikací č. UL 2021_0028 mezi CETIN a. s., Českomoravská 
2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 a městem Šluknov pro akci „VPIC 
Šluknov_zastavovací plán jihozápad“.  

5.3 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu 
„Šluknov – dokončení chodníku v Budišínské ulici“ 

Usnesení č. 12/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti mezi městem Šluknov a Povodím Ohře, státní podnik, IČ 70889988, 
sídlem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, na akci „Šluknov – dokončení chodníku 
v Budišínské ulici“, dle předloženého návrhu.  

5.4 Prodloužení termínu pro dokončení stavebních úprav školní jídelny ve Šluknově 
a schválení dodatečných prací 

Usnesení č. 13/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 
č. ORŽP 12/2020 mezi městem Šluknov a firmou PSD s. r. o., Březová 187, 405 02 Děčín III, 
IČ 64650910, na realizaci akce „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. 
etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 14/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
č. ORŽP 29/2020 mezi městem Šluknov a firmou PSD s. r. o., Březová 187, 405 02 Děčín III, 
IČ 64650910, na realizaci akce „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – dodatečné 
stavební práce“, dle předloženého návrhu.  

5.5 Prodloužení termínu pro dokončení stavby cyklostezky Šluknov-Rožany 
a schválení dodatečných prací 

Usnesení č. 15/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Cyklostezka Šluknov-Rožany“ mezi městem 
Šluknov a sdružením firem ZEMPRA DC/ZEPS – Cyklostezka Šluknov – Rožany, 
zastoupeným správcem sdružení ZEMPRA DC s. r. o., sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín 
XXXII – Boletice nad Labem, IČ 25480065, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje smlouvě o dílo na akci 
„Cyklostezka Šluknov-Rožany – dodatečné stavební práce“ mezi městem Šluknov 
a sdružením firem ZEMPRA DC/ZEPS – Cyklostezka Šluknov – Rožany, zastoupeným 
správcem sdružení ZEMPRA DC s. r. o., sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín XXXII – Boletice 
nad Labem, IČ 25480065, dle předloženého návrhu. 
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5.6 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov – 
výměna oken, 1. etapa“ 

Usnesení č. 17/73R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov – 
výměna oken, 1. etapa“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem 
dle návrhu. 

Usnesení č. 18/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov – 
výměna oken, 1. etapa“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 19/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov 
– výměna oken, 1. etapa“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal 
Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Bc. Ladislav Čurgali, Petr Kocián, DiS. 

5.7 Smlouvy o dílo na akci „Lokální výspravy komunikací ve Šluknově v roce 2021“ 

Usnesení č. 20/73R/2021: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Lokální výspravy komunikací ve Šluknově v roce 2021“ 
mezi městem Šluknov a firmou SaM Silnice a mosty Děčín a. s., Oblouková 416/39, 405 02 
Děčín, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 318.560,50 Kč bez DPH.  

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Volební řád pro volby do školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 21/73R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, 
schvaluje Volební řád pro volby do školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov, 
okres Děčín dle návrhu. 

7. Informace starostky 

Usnesení č. 22/73R/2021: Rada města Šluknov souhlasí se zasláním doporučujícího 
dopisu na Všeobecnou zdravotní pojišťovnu pro působení ortopeda na území města, 
popřípadě Šluknovského výběžku. 

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                  
starostka města  
 
 
 
 


