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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 87. schůze Rady města Šluknov 

konané 1. prosince 2021 v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
2.2 Odpis nevymahatelné pohledávky 
2.3     Pojištění majetku 

3. Odbor kultury 
3.1 Kupní smlouva – perský koberec do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Podání žádostí o dotační prostředky z programů z Ministerstva pro místní rozvoj pro 

rok 2022 
4.2 Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. ORŽP 24/2021 na akci „MŠ Žižkova č. p. 1032, 

Šluknov – havarijní oprava střechy – výměna krytiny“ 
5. Odbor ekonomický 

5.1 Návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 
5.2 Návrh Střednědobého výhledu pro roky 2022 – 2024 a Rozpočtu Základní školy 

J. Vohradského Šluknov na rok 2022 
5.3 Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2022 až 2024 
5.4 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2022 
5.5 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 v roce 2021 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti v MŠ 

7. Odbor vedení města 
7.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na dodávku hardware do serverovny DK 

- 2021 
8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/87R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 87. schůze rady města 
dne 01.12.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 2/87R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 1184, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 376 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50Kč/m2/rok 
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2.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 3/87R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky na dobu určitou 10 let. 

P. p. č.: 2304/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: vodní plocha, rybník, výměra: 2.996 m2 
p. p. č.: 2305/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: vodní plocha, rybník, výměra: 5.660 m2  
p. p. č.: 2305/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.963 m2  
p. p. č.: 2304/4, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.857 m2 

2.2 Odpis nevymahatelné pohledávky 

Usnesení č. 4/87R/2021: Rada města Šluknov schvaluje odpis nevymahatelné pohledávky 
ve výši 95,30 Kč za zemřelého XXX.   

2.3 Pojištění majetku 

Usnesení č. 5/87R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě 
o škodovém pojištění obcí a měst číslo smlouvy 900000031118 uzavřené mezi městem 
Šluknov a Direct pojišťovnou, a. s., se sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 
00 Brno, IČ  250 73 958, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 6/87R/2021: Rada města Šluknov schvaluje navýšení cen v Pojistné smlouvě 
o škodovém pojištění obcí a měst číslo smlouvy 900000031118 uzavřené mezi městem 
Šluknov a Direct pojišťovnou, a. s., se sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 
00 Brno, IČ  250 73 958, u nemovitostí o 10 % a u movitých věcí o 5 %. 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Kupní smlouva – perský koberec do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku 

Usnesení č. 7/87R/2021: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Kupní smlouvu  
na nákup perského koberce do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku za konečnou 
cenu 5.000 Kč, mezi městem Šluknov a XXX, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Podání žádostí o dotační prostředky z programů z Ministerstva pro místní rozvoj 
pro rok 2022 

Usnesení č. 8/87R/2021: Rada města Šluknov souhlasí s realizací a financováním akce 
„Obnova místní komunikace v ul. 17. listopadu, Šluknov“ a schvaluje podání žádosti 
o podporu z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu „117D8220A - Podpora obcí 
s 3001 – 10 000 obyvateli“ pro předmětný projekt.   

Usnesení č. 9/87R/2021: Rada města Šluknov souhlasí s realizací a financováním akce 
„Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa“ a schvaluje podání žádosti o podporu 
z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu Technická infrastruktura pro 
předmětný projekt.  

Usnesení č. 10/87R/2021: Rada města Šluknov souhlasí s realizací a financováním akce 
„Modernizace šaten a chodeb v I. PP ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ a schvaluje podání 
žádosti o podporu z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu „117D8220E - 
Podpora obcí s 3001 – 10 000 obyvateli“ pro předmětný projekt. 

4.2 Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. ORŽP 24/2021 na akci „MŠ Žižkova č. p. 1032, 
Šluknov – havarijní oprava střechy – výměna krytiny“ 

Usnesení č. 11/87R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. ORŽP 24/2021, mezi městem Šluknov a firmou KDK eko IZOL – CZ s.r.o., Stružnice 14, 
470 02 Stružnice,  IČ 25485067, s prodloužením termínu plnění do 31.05.2022, dle 
předloženého návrhu.  
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5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 

Usnesení č. 12/87R/2021: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace na rok 2022, 
dle předloženého návrhu.   

5.2 Návrh Střednědobého výhledu pro roky 2022 – 2024 a Rozpočtu Základní školy 
J. Vohradského Šluknov na rok 2022 

Usnesení č. 13/87R/2021: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje střednědobý výhled pro roky 2022 – 2024 Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 14/87R/2021: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2022, dle 
předloženého návrhu.  

5.3 Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2022 až 2024 

Usnesení č. 15/87R/2021 Rada města Šluknov projednala a doporučuje Zastupitelstvu 
města Šluknov schválit Střednědobý výhled města Šluknov na období 2022 až 2024 dle 
předloženého návrhu. 

5.4 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2022 

Usnesení č. 16/87R/2021: Rada města Šluknov projednala návrh rozpočtu města na rok 
2022 a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozpočet schválit.  

5.5 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 v roce 2021 

Usnesení č. 17/87/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 13 v roce 2021 dle předloženého návrhu. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Oznámení skutečností zjištěných při inspekční činnosti v MŠ 

Usnesení č. 18/87R/2021: Rada města Šluknov bere na vědomí Protokol o kontrole, 
Inspekční zprávu a Zprávu pro ČŠI k přijatým opatřením vyplývající z kontrolní činnosti 
v Mateřské škole Šluknov, příspěvkové organizaci.   

7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na dodávku hardware do serverovny DK 
- 2021 

Usnesení č. 19/87R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvy o dílo na dodávku 
hardware do serverovny DK – 2021 mezi městem Šluknov a společností Uptime s.r.o., 
tř. 9. Května 926, 408 01 Rumburk, IČ27271552, na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku hardware do serverovny DK – 2021, v termínu od podpisu smlouvy 
do 31.12.2021, za cenu 143.931 Kč vč. DPH, tj. 118.951 Kč bez DPH dle předloženého 
návrhu. 

8. Informace starostky 

 

9. Diskuze 
          
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                            
starostka města   
 


