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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 88. schůze Rady města Šluknov 

konané 15. prosince 2021v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
2.2 Souhlas s postoupením smlouvy o poskytnutí licence k užití softwaru e-manažer 
2.3 Pronájem nebytových prostor – smlouvy a záměry 
2.4 Přidělení bytů 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Dodatky ke smlouvám s firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o. na zajištění 

komunálních služeb od roku 2022 
3.2 Zadávací řízení na veřejné zakázky v roce 2022 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Odměna pro ředitelku ZŠ  
4.2 Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín za školní rok 

2020/2021 
4.3 Přijetí účelového určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

5. Odbor vedení města 
5.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2022 
5.2 Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 
5.3 Nákup služebního vozu 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/88R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 88. schůze rady města dne 
15.12.2021 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/88R/2021: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 88. schůze rady 
města z důvodu nepřítomnosti místostarosty města Ing. Marka Kopeckého člena rady města 
Petra Kociána, DiS. 

2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 3/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 135, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 261 m2 
p. p. č.: 136, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 159 m2 
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účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 4/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

p. p. č.: část 1229, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 870 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.1.3 Pronájem pozemku na dobu určitou 

Usnesení č. 5/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu určitou 5 let od 01.01.2022 do 31.12.2026 Stavebnímu bytovému družstvu občanů 
Průkopník, Štefánikova 454, 407 47 Varnsdorf, IČ 00041530, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem 
zahrady - odpočinkové zóny. 

P. p. č.: 1528/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 972 m2 
účel: zahrada- odpočinková zóna, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Nebylo hlasováno. 

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 6/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 292, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP (cca 200 m2) 
účel: zahrada, minimální cena: znalecký posudek + náklady 

2.1.5 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 7/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2743, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 198 m2 
účel: přístupová cesta, minimální cena: dle znaleckého posudku + náklady 

2.1.6 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 8/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.:1020/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 367m2 
účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku + DPH + náklady 

2.2 Souhlas s postoupením smlouvy o poskytnutí licence k užití softwaru e-manažer 

Usnesení č. 9/88R/2021: Rada města Šluknov uděluje souhlas s postoupením Smlouvy 
o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících službách uzavřené dne 
14.12.2016, a to ze společnosti PORSENNA o.p.s., sídlem Praha 4, Bystřická 522/2, PSČ 14000, 
IČ 27172392 na společnost PORSENNA ICT s.r.o., sídlem Michelská 18/12a, Michle, 140 00 
Praha 4, IČ 06715371. 

2.3 Pronájem nebytových prostor – smlouvy a záměry 

Usnesení č. 10/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2023 mezi městem Šluknov a XXX na pronájem 
nebytových prostor - místnosti ve 2. patře v objektu č. p. 321 v ul. T. G. Masaryka na p. p. č. 
200 v k. ú. Šluknov, za účelem provozování sportovní činnosti, dle předloženého návrhu.  
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Usnesení č. 11/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
na dobu určitou od 01.01.2022 do 31.12.2022 mezi městem Šluknov a Českým červeným 
křížem, oblastním spolkem Šluknov, IČ 00426067, se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, 
zastoupeném panem Rudolfem Seidlem na pronájem prostor v objektu čp. 1081 na p. p. č. 
1320/3 v k. ú. Šluknov, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 12/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory 
sloužící podnikání (nebytové prostory) o výměře 35,68 m2 v 1. NP budovy č. p. 638 v ul. T. G. 
Masaryka na p. p. č. 1433 v k. ú. Šluknov v obci Šluknov.  

2.4 Přidělení bytů 

Usnesení č. 13/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.01.2022 do 31.12.2022 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
126, č. b. XX, ul. Nerudova Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 126, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 14/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.01.2022 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX, 
ul. Lužická Šluknov, dle návrhu. 

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 
Výsledek hlasování: pro – 4, proti – 0, zdrželi se – 0. Usnesení bylo schváleno. 

Usnesení č. 15/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.01.2022 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX, 
ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.  

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

Usnesení č. 16/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.01.2022 do 31.12.2022 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
1093, č. b. XX, ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.  

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

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Dodatky ke smlouvám s firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o. na zajištění 
komunálních služeb od roku 2022 

Usnesení č. 17/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 7 k příkazní smlouvě 
č. ORŽP 48/2016 na provozování sběrného dvora ve Šluknově mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle 
předloženého návrhu.  
Usnesení č. 18/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 36/2016 na celoroční údržbu místních komunikací ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 19/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 37/2016 na správu a údržbu veřejného osvětlení ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 20/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 38/2016na správu a údržbu Stadionu Slávy Novotného ve Šluknově mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 21/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 26/2018 na správu a údržbu veřejného pohřebiště ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 22/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 41/2016 na správu a údržbu služebních vozidel v majetku města Šluknov mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 23/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě 
příkazní č. ORŽP 36/2019 na vykonávání dílčích, převážně stavebních, prací mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 24/88R/2021: Rada města Šluknov smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 32/2021 
na provozování kompostárny Šluknov v roce 2022 mezi městem Šluknov a firmou Technické 
služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle 
předloženého návrhu.  

3.2 Zadávací řízení na veřejné zakázky v roce 2022 

Usnesení č. 25/88R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce urnového háje na hřbitově ve 
Šluknově“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 26/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce urnového háje na hřbitově ve 
Šluknově ", dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 27/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Rekonstrukce urnového háje na 
hřbitově ve Šluknově“ ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, 
náhradníci: Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust. 

Usnesení č. 28/88R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově 
v areálu stávající kompostárny“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením 
firem dle návrhu.  

Usnesení č. 29/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově 
v areálu stávající kompostárny ", dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 30/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Zřízení nového sběrného dvora ve 
Šluknově v areálu stávající kompostárny“ ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin 
Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr 
Masopust. 

Usnesení č. 31/88R/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, 
2. etapa (jižní fasáda)“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle 
návrhu. 

Usnesení č. 32/88R/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, 
2. etapa (jižní fasáda)", dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 33/88R/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, 2. etapa (jižní fasáda)“ ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, 
Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust. 
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4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Odměna pro ředitelku ZŠ 

Usnesení č. 34/88R/2021: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, p. Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu. 

4.2 Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín za školní rok 
2020/2021 

Usnesení č. 35/88R/2021: Rada města Šluknov bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy 
J. Vohradského Šluknov za školní rok 2020/2021. 

4.3 Přijetí účelového určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 36/88R/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 164.180 Kč, odpovídajících 
celkové výši záloh obědové služby pro 56 nezletilých dětí, žáků obdarovaného v období od 
01.01.2022 do 30.06.2022, od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 
Praha 4, IČ 24231509. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2022 

Usnesení č. 37/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) 
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve 
spojení s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad 
a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů, Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2022 s účinností od 
01.01.2022, dle návrhu. 

5.2 Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 

Usnesení č. 38/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytování 
pracovnělékařských služeb mezi městem Šluknov a firmou Džůváci s.r.o., zastoupenou 
jednatelem MUDr. Vratislavem Prejzkem, se sídlem nám. Míru 344, 407 77 Šluknov, 
IČ 04465369, s účinností od 01.01.2022 na dobu neurčitou, dle návrhu.  

5.3 Nákup služebního vozu 

Usnesení č. 39/88R/2021: Rada města Šluknov schvaluje závaznou objednávku  
č. OA721321 na nákup osobního automobilu Hyundai KONA 1,0 T-GDI Comfort dle 
předloženého návrhu. 

6. Informace starostky 

  

7. Diskuze 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města   
 
 
 
 
 


