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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 90. schůze Rady města Šluknov 

konané 12. ledna 2022 v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele a příspěvkové 
organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2022 

2.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční 
vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2022 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Pozemky 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o přeložce VHI „DC049051 – Šluknov – ul. Zámecká, Sladovnická, p. č. 177/2, 161 

– přeložka kanalizace“ 
4.2 Projektové dokumentace na obnovu objektu bývalé márnice na hřbitově v Království 

a rekonstrukci auly v objektu ZŠ J. Vohradského 
4.3 Smlouva o dílo na akci „Koncepce místních turistických tras a naučných stezek ve městě 

Šluknov“ 
4.4 Smlouva o dílo na akci „Hlavní mostní prohlídky ve Šluknově 2022“ 

5. Odbor vedení města 
5.1  Výroční zpráva města Šluknov za rok 2021 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění 
5.2 Návrh směrnice č. 1/2022 – podpisové vzory 
5.3 Jmenování vedoucí organizační složky Kultura a cestovní ruch – zrušení usnesení 

6. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 
6.1 Návrh dodatku ke Smlouvě na dodávku polygrafického výrobku  

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/90R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 90. schůze rady města dne 
12.01.2022 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele a příspěvkové 
organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2022 

Usnesení č. 2/90R/2022: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, stanovuje její závazné ukazatele na rok 2022 v předloženém znění.   

Usnesení č. 3/90R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, schvaluje odpisový plán na rok 2022, dle předloženého návrhu.  



 

 

2 

2.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční 
vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2022 

Usnesení č. 4/90R/2022: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní škole 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace stanovuje její závazné ukazatele 
na rok 2022 v předloženém znění.   

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 5/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 4/NP-2015 
uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.01.2022, podle  čl. IV, odst. 1, odst. 1, bod 1 
nájemní smlouvy v předloženém znění.   

3.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1445, katastr: Císařský  
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.629 m2 
účel: zřízení zahrady (část o výměře 1.000 m2) a sekání trávy (část o výměře 629 m2), 
cena: 2,50 Kč/m2/rok a 0,10 Kč/m2/rok 

3.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 7/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 13.01.2022 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zahrady.  

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

3.1.4 Žádost o vrácení DPH 

Usnesení č. 8/90R/2022: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
nevyhovět žádosti XXX, a to na základě posouzení a stanoviska daňového poradce JUDr. Ing. 
Jiřího Lance ze společnosti AGIS účetnictví a daně, a. s., které konstatuje, že DPH bylo při prodeji 
pozemku p. č. 1953 v k. ú Království vybráno oprávněně. 

3.1.5 Uplatňování DPH při prodeji pozemků 

Usnesení č. 9/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o daňovém poradenství mezi 
městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov a firmou AGIS účetnictví a daně, a. s., Jaroslava 
Průchy 1682/1, 434 01 Most, IČ 25008340, DIČ CZ25008340, zastoupenou panem JUDr. Ing. Jiřím 
Lancem, dle návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o přeložce VHI „DC049051 – Šluknov – ul. Zámecká, Sladovnická, p. č. 177/2, 161 
– přeložka kanalizace“ 

Usnesení č. 10/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o přeložce vodohospodářské 
infrastruktury „DC049051 – Šluknov – ul. Zámecká, Sladovnická, p. č. 177/2, 161 – přeložka 
kanalizace“, mezi městem Šluknov a firmou Severočeská vodárenská společnost a.s., se sídlem: 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, dle předloženého návrhu. 

4.2 Projektové dokumentace na obnovu objektu bývalé márnice na hřbitově v Království 
a rekonstrukci auly v objektu ZŠ J. Vohradského 

Usnesení č. 11/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 1/2022 mezi 
městem Šluknov a Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712, na 
realizaci zakázky na akci „PD - Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království a stavební 
úpravy komunitního prostoru auly v objektu ZŠ J. Vohradského“, za cenu 189.000 Kč bez DPH, 
dle předloženého návrhu. 
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4.3 Smlouva o dílo na akci „Koncepce místních turistických tras a naučných stezek ve městě 
Šluknov“ 

Usnesení č. 12/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 2/2022 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Koncepce místních turistických tras a naučných 
stezek ve městě Šluknov“ mezi městem Šluknov a Martinem Gabryšem, místem podnikání 
Vrchlického 1229, 763 61 Napajedla, za nabídkovou cenu 165.000 Kč bez DPH.  

4.4 Smlouva o dílo na akci „Hlavní mostní prohlídky ve Šluknově 2022“ 

Usnesení č. 13/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 3/2022 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Hlavní mostní prohlídky ve Šluknově 2022“ mezi 
městem Šluknov a Projektovou kanceláři VANER s. r. o., sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 
9, IČ 49685490 za nabídkovou cenu 100.000 Kč bez DPH. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2021 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění  

Usnesení č. 14/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Výroční zprávu města Šluknov za rok 
2021 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů, dle návrhu. 

Usnesení č. 15/90R/2022: Rada města Šluknov ukládá tajemnici Městského úřadu Šluknov Ing. 
Evě Baborákové zveřejnit Výroční zprávu města Šluknov za rok 2021 o podávání informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění podle § 18 odst. 1 
tohoto zákona. Termín: do 28.02.2022. 

5.2 Návrh směrnice č. 1/2022 – podpisové vzory 

Usnesení č. 16/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 1/2022 – Podpisové vzory 
s účinností od 13.01.2022 dle předloženého návrhu. 

5.3 Jmenování vedoucí organizační složky Kultura a cestovní ruch – zrušení usnesení 

Usnesení č. 17/90R/2022: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 19/89R/2021: Rada města Šluknov 
jmenuje na návrh starostky podle § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších 
předpisů, podle § 12 odst. 4 zákona č. 312/2022 Sb., zákon o úřednících ÚSC ve znění pozdějších 
předpisů do funkce vedoucí organizační složky Kultura a cestovní ruch paní Ing. Bc. Ivanu 
Lukešovou, nar. 15.03.1968, bytem Království 498, 407 77 Šluknov, s účinností od 01.01.2022. 

6. Organizační složka Kultura a cestovní ruch (OS KCR) 

6.1 Návrh Dodatku ke Smlouvě na dodávku polygrafického výrobku 

Usnesení č. 18/90R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke Smlouvě na dodávku 
polygrafického výrobku mezi městem Šluknov (odběratel) a  Střední odbornou školou mediální 
grafiky a polygrafie, se sídlem Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, IČ 00497029 (dodavatel), kterým 
se navyšuje částka na tisk měsíčníku Šluknovské noviny od ledna 2022 o částku 730 Kč tj. na 
9.930 Kč, dle předloženého návrhu. Dodavatel není plátce DPH, cena je konečná.  

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 

 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města 


