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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 76. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 14. července 2021 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání: 

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

2.1 Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov – výměna 
oken, 1. etapa“ 

2.2 Návrh Smlouvy o dílo na akci „Výměna oplocení zahrady MŠ Žižkova, Šluknov“ 
2.3 Návrh Smlouvy o dílo na akci „Výměna oplocení dětských hřišť v ul. Sokolská a v ul. 

Lužická, Šluknov“ 
2.4 Návrh Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce horního antukového kurtu na městském 

stadionu Šluknov“ 
2.5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Obnova místních 

komunikací ve Šluknově v roce 2021“ 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání – kancelářské prostory v č. p. 285 na 
nám. Míru 

3.2 Žádost o kompenzaci nákladů za technické zhodnocení bytu 
3.3 Pozemky 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Jmenování členů Školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov   
4.2 Přijetí účelového určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 
4.3 Zákonná úprava platu ředitelce ZŠ 

5. Odbor vedení města 
5.1 Servisní smlouva na zabezpečovací systém radnice 
5.2 Odvolání a jmenování členů Sboru pro občanské záležitosti 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/76R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 76. schůze rady města 
dne 14.07.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov – výměna 
oken, 1. etapa“ 

Usnesení č. 2/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
č. ORŽP 16/2021, mezi městem Šluknov a firmou Stokna, s.r.o., Husinecká 903/10, 130 00 
Praha 3, IČ 02446197, na rozšíření veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ Žižkova 
č. p. 722, Šluknov – výměna oken, 1. etapa“, za cenu 82.154,00 Kč bez DPH, dle 
předloženého návrhu. 
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2.2 Návrh Smlouvy o dílo na akci „Výměna oplocení zahrady MŠ Žižkova, Šluknov“ 

Usnesení č. 3/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo č. ORŽP 19/2021, 
mezi městem Šluknov a firmou 2RV stavební s. r. o., Vilémov 308, 407 80 Vilémov, 
IČ 08824347, na akci „Výměna oplocení zahrady MŠ Žižkova, Šluknov“, za cenu 
303.035,68 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

2.3 Návrh Smlouvy o dílo na akci „Výměna oplocení dětských hřišť v ul. Sokolská 
a v ul. Lužická, Šluknov“ 

Usnesení č. 4/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo č. ORŽP 20/2021, 
mezi městem Šluknov a firmou 2RV stavební s.r.o., Vilémov 308, 407 80 Vilémov, 
IČ 08824347, na akci „Výměna oplocení dětských hřišť v ul. Sokolská a v ul. Lužická, 
Šluknov“, za cenu 171.243,83 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

2.4 Návrh Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce horního antukového kurtu na 
městském stadionu Šluknov“ 

Usnesení č. 5/76R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje uplatnění výjimky z užití směrnice 
č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Rekonstrukce horního antukového kurtu na městském stadionu 
Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 6/76R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Rekonstrukce horního antukového kurtu na městském stadionu 
Šluknov“ firmě SIBERA SYSTEM s.r.o., Obránců míru 1168, 250 02 Stará Boleslav, 
IČ 28528735, za cenu 538.990 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 7/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 21/2021, 
mezi městem Šluknov a firmou SIBERA SYSTEM s.r.o., Obránců míru 1168, 250 02 Stará 
Boleslav, IČ 28528735, na akci „Rekonstrukce horního antukového kurtu na městském 
stadionu Šluknov“, za cenu 538.990 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

2.5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Obnova místních 
komunikací ve Šluknově v roce 2021“ 

Usnesení č. 8/76R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Obnova místních komunikací ve Šluknově v roce 2021“, 
Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 12.07.2021. 

Usnesení č. 9/76R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
malého rozsahu na akcí „Obnova místních komunikací ve Šluknově v roce 2021“ firmě 
Silnice Žáček s. r. o., sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa,  
IČ 25487230, za nabídkovou cenu 2.048.052,60 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 10/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 21/2021 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova místních komunikací ve Šluknově 
v roce 2021“ mezi městem Šluknov a firmou Silnice Žáček s. r. o., sídlem Antonína Sovy 
965, 470 01 Česká Lípa, IČ 25487230, za nabídkovou cenu 2.048.052,60 Kč bez DPH.   

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání – kancelářské prostory v č. p. 285 
na nám. Míru 

Usnesení č. 11/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem prostor sloužících  
podnikání na dobu neurčitou od 15.07.2021 mezi městem Šluknov a panem Ing. Markem 
Kopeckým, Dr. Edvarda Beneše 7, 407 77 Šluknov, IČ 66635501, na pronájem prostor 
o celkové výměře  93,85 m2 v 1. NP v objektu č. p. 285 na nám. Míru, na p. p. č. 182 
v k. ú. a obci Šluknov za účelem provozování kanceláře. 
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Usnesení č. 12/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor 
sloužících podnikání mezi městem Šluknov a panem Ing. Markem Kopeckým, Dr. Edvarda 
Beneše 7, 407 77 Šluknov, IČ 66635501, dle předloženého návrhu. 

3.2 Žádost o kompenzaci nákladů za technické zhodnocení bytu 

Usnesení č. 13/76R/2021: Rada města Šluknov nevyhovuje žádosti XXX na kompenzaci 
nákladů za technické zhodnocení bytu č. 4 na adrese Smetanova 4, Šluknov. 

3.3 Pozemky 

3.3.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 14/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 13.07.2021 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání 
trávy.  

P. p. č.: část 2952/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 250 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

3.3.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 15/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 13.07.2021 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem 
zahrady. 

P. p. č.: část 137, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.000 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.3.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 16/76R/2021: Rada města Šluknov neschvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 15.07.2021 XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem 
zahrady.  

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

3.3.4 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 17/76R/2021: Rada města Šluknov neschvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 15.07.2021 XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem 
zahrady.  

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 

3.3.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 18/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 915, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 15 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.3.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 19/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  
P. p. č.: část 1446, katastr: Šluknov 
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druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP cca 40 m2 
účel: pozemek pod trafostanicí, cena: 300 Kč/m2 + DPH + náklady 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Jmenování členů Školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov   

Usnesení č. 20/76R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy 
J.  Vohradského Šluknov jmenuje dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění 
pozdějších předpisů a podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů s účinností od 14.07.2021 do funkce členky Školské 
rady Základní školy J. Vohradského Šluknov Ing. Evu Baborákovou, Ing. Janu Kociánovou 
a Silvii Slavíkovu, DiS. 

4.2 Přijetí účelového určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 21/76R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, 
schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru – přijetí finančních prostředků ve výši 
83.568 Kč, odpovídajících celkové výši měsíčních záloh obědové služby pro 43 žáků školy 
v období od 01.09.2021 do 31.12.2021, od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., 
Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. 

4.3 Zákonná úprava platu ředitelce ZŠ 

Usnesení č. 22/76R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy 
J. Vohradského ve Šluknově schvaluje platový výměr s účinností od 01.08.2021 pro 
ředitelku Základní školy J. Vohradského ve Šluknově, paní Mgr. Renatu Sochorovou, dle 
návrhu.  

5. Odbor vedení města 

5.1 Servisní smlouva na zabezpečovací systém radnice 

Usnesení č. 23/76R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Servisní smlouvu  
mezi městem Šluknov a společností ELNIKA plus, s.r.o, Poštovní 412, 407 47 Varnsdorf, 
IČ 27260763, zastoupenou XXX, jednatelkou, dle předloženého návrhu. 

5.2 Odvolání a jmenování členů Sboru pro občanské záležitosti 

Usnesení č. 24/76R/2021: Rada města Šluknov odvolává podle § 102 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích paní Marii Šemberovou z funkce členky Sboru pro 
občanské záležitosti ke dni 14.07.2021.  

Usnesení č. 25/76R/2021: Rada města Šluknov jmenuje podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích paní Rosvitu Hlavsovou do funkce členky Sboru pro občanské 
záležitosti od 15.07.2021. 

Usnesení č. 26/76R/2021: Rada města Šluknov odvolává podle § 102 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích paní Helgu Hoškovou z funkce členky Sboru pro 
občanské záležitosti ke dni 14.07.2021. 

Usnesení č. 27/76R/2021: Rada města Šluknov jmenuje podle § 102 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích paní Valerii Čáchovou do funkce členky Sboru pro občanské 
záležitosti od 15.07.2021. 

6. Informace starostky 

  

7. Diskuze 

  
Mgr. Eva Džumanová                  
starostka města            


