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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 75. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 23. června 2021 v zasedací místnosti  

Program jednání: 
 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – odvod finančních prostředků z investičního fondu do 
rozpočtu zřizovatele 

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2021 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Obnova místních komunikací ve 
Šluknově v roce 2021“ 

3.2 Smlouva o dílo na akci „Veřejné prostranství Budišínská ul. – dešťová kanalizace“ 
3.3 Nové smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení ve sběrném dvoře 
3.4 Smlouva o dílo na akci „Pasportizace inženýrských sítí v majetku města Šluknov 

a aktualizace pasportu zeleně“ 
4. Odbor kultury 

4.1 Prohlášení o spolupráci – Český rozhlas Sever 
4.2 Příloha č. 1 Provozního a návštěvního řádu areálu Šluknovského zámku – Ceník 

služeb – aktualizace 
5. Odbor správy majetku 

5.1 Instalace parapetů ve 2. NP a zkapacitnění okapových svodů Šluknovského zámku 
5.2 Prominutí nájemného na městském stadionu – prostory sauny 
5.3 Žádost o odpuštění nájmu pronajatého pozemku – Spolek přátel motokrosu 
5.4 Přidělení bytů 
5.5 Pozemky  
5.6 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 285 na nám. Míru 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Žádost o souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu Šablony III - ZŠ 

7. Odbor vedení města 
7.1 Odvolání a jmenování člena Sboru pro občanské záležitosti 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/75R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 75. schůze rady města 
dne 23.06.2021 dle předloženého návrhu. 
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2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – odvod finančních prostředků z investičního fondu do 
rozpočtu zřizovatele 

Usnesení č. 2/75R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace stanovuje 
odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 3/75R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. 
Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje 
změnu závazných ukazatelů na rok 2021 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2021, dle předloženého návrhu. 

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2021 

Usnesení č. 4/75R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5 v roce 2021 dle předloženého návrhu.  

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Obnova místních komunikací ve 
Šluknově v roce 2021“ 

Usnesení č. 5/75R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova místních komunikací ve 
Šluknově v roce 2021“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle 
návrhu. 

Usnesení č. 6/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova místních komunikací 
ve Šluknově v roce 2021“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 7/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Obnova místních komunikací 
ve Šluknově v roce 2021“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal 
Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Bc. Ladislav Čurgali, Petr Kocián, DiS.  

3.2 Smlouva o dílo na akci „Veřejné prostranství Budišínská ul. – dešťová kanalizace“ 

Usnesení č. 8/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 17/2021 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Veřejné prostranství Budišínská ul. – 
dešťová kanalizace“ mezi městem Šluknov a společností MAJJ-KUPEC s. r. o., sídlem 
Veselé 235, 405 02 Děčín II, IČ 64051668 za nabídkovou cenu 341.475,87 Kč bez DPH. 

3.3 Nové smlouvy o zpětném odběru elektrozařízení ve sběrném dvoře 

Usnesení č. 9/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o využití obecního 
systému odpadového hospodářství a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi 
městem Šluknov a společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michalská 300/60, 140 00 
Praha 4, IČ 27257843, dle návrhu.  

Usnesení č. 10/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení místa 
zpětného odběru odpadních baterií a akumulátorů mezi městem Šluknov a společností 
ECOBAT s.r.o., sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha 6, IČ 267259678, dle návrhu. 

Usnesení č. 11/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o využití obecního 
systému odpadového hospodářství pro odpadní elektrozařízení se společností ASEKOL 
a.s., sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, dle návrhu. 
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3.4 Smlouva o dílo na akci „Pasportizace inženýrských sítí v majetku města Šluknov 
a aktualizace pasportu zeleně“ 

Usnesení č. 12/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 18/2021 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pasportizace inženýrských sítí v majetku 
města Šluknov a aktualizace pasportu zeleně“ mezi městem Šluknov a společností 
HRDLIČKA spol. s r. o., sídlem nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ 18601227 za nabídkovou 
cenu 186.000 Kč bez DPH. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Prohlášení o spolupráci – Český rozhlas Sever 

Usnesení č. 13/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Prohlášení o spolupráci na 
vzájemné bezplatné propagaci města Šluknov a Českého rozhlasu Sever, se sídlem 
Vinohradská 12, 120 99 Praha 2, IČ 45245053 na dobu určitou do 30.06.2023, dle 
předloženého návrhu. 

4.2 Příloha č. 1 Provozního a návštěvního řádu areálu Šluknovského zámku – Ceník 
služeb – aktualizace 

Usnesení č. 14/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Přílohu č. 1 Provozního  
a návštěvního řádu areálu Šluknovského zámku – Ceník služeb s účinností od 01.07.2021, 
dle předloženého návrhu a po jeho doplnění.   

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Instalace parapetů ve 2. NP a zkapacitnění okapových svodů Šluknovského zámku 

Usnesení č. 15/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou PROREKO David Blažej, Dolní Podluží 524, 407 55 Dolní Podluží, 
IČ 71964258, na akci „Instalace parapetů ve 2. NP a zkapacitnění okapových svodů 
Šluknovského zámku“, za cenu 143.800 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

5.2 Prominutí nájemného na městském stadionu – prostory sauny 

Usnesení č. 16/75R/2021: Rada města Šluknov vyhovuje žádosti  XXX a schvaluje 
prominutí nájemného za měsíce květen, červen, červenec a srpen 2021 z důvodu uzavření 
prostor sauny a nemožnosti tak vykonávat činnost. 

5.3 Žádost o odpuštění nájmu pronajatého pozemku – Spolek přátel motokrosu 

Usnesení č. 17/75R/2021: Rada města Šluknov vyhovuje částečně žádosti Spolku přátel 
motokrosu pro rozvoj mládeže Šluknov, IČ 22687297, se sídlem Jiříkovská 646/42, 408 01 
Rumburk a snižuje nájem o 1.000 Kč na rok 2021, tj. na 4.000 Kč. 

5.4 Přidělení bytů 

Usnesení č. 18/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou od 01.07.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 1093, č. b. XX, ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. 3, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 19/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje prodloužení nájemní smlouvy na 
dobu určitou o jeden měsíc do 31.07.2021 u níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 685, č. b. XX, ul. Jiráskova Šluknov, dle návrhu. 

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 685, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 20/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou od 01.08.2021 do 31.12.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky 
v domě č. p. 685, č. b. XX, ul. Jiráskova Šluknov, dle návrhu. 

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 685, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX.  
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5.5 Pozemky  

5.5.1 Ukončení dodatku č. 1 nájemní smlouvy č. 2NP-2014 

Usnesení č. 21/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Dodatku č. 1 na nájem 
p. p. č. 2210 k. ú. Šluknov k nájemní smlouvě č. 2/NP-2014 uzavřenou mezi městem 
Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. Císařský 378, 407 77 Šluknov, ke 
dni 30.06.2021, podle  čl. IV, odst. 1, odst. 1, bod 1, nájemní smlouvy. 

5.5.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 22/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2432, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 500 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

5.5.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 23/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 2442/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 372 m2 
st. p. č.: část 316, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 160 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

5.5.4 Revokace usnesení č. 24/74R/2021 

Usnesení č. 24/75R/2021: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 24/74R/2021 
z 74. zasedání RM ze dne 09.06.2021 následovně: „cena z 600 Kč bez DPH“ se mění na 
„cena 605 Kč bez DPH“.  

5.5.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 25/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2567/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 2030-174/2021 vedený jako p. p. č. 
2567/6 – zastavěná plocha o výměře 18 m2 
účel: pozemek pod trafostanicí, cena: dle znaleckého posudku (5.200 Kč) + DPH + náklady 

5.6 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 285 na nám. Míru 

Usnesení č. 26/75R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytové prostory o celkové výměře 93,85 m2 v 1. NP v budově č. p. 285 na nám. Míru, na 
p. p. č. 182 v k. ú. Šluknov v obci Šluknov. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Žádost o souhlasné stanovisko zřizovatele s realizací projektu Šablony III - ZŠ 

Usnesení č. 27/75R/2021: Rada města jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, souhlasí s realizací 
projektu výzvy MŠMT č. 02_20_080 Podpora škol formou pro Šablony III. z OP VVV. 

7. Odbor vedení města 

7.1 Odvolání a jmenování člena Sboru pro občanské záležitosti 

Usnesení č. 28/75R/2021: Rada města Šluknov odvolává podle § 102 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích paní Marcelu Podlešákovou z funkce členky Sboru pro 
občanské záležitosti ke dni 23.06.2021.  
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Usnesení č. 29/75R/2021: Rada města Šluknov jmenuje podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích paní Lucii Podlešákovou do funkce členky Sboru pro občanské 
záležitosti od 24.06.2021. 

8. Informace starostky 

  

9. Diskuze 

  
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                  
starostka města            
 

 


