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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 91. schůze Rady města Šluknov 

konané 24. ledna 2022 v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
2.2 Nájem prostor sloužících podnikání – oční a odběrová ordinace v č. p. 638 v ul. T. G. 

Masaryka 
2.3 Přidělení bytů 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu 

na opravy fasád a střech v roce 2022 
3.2 Restaurování soch sv. Jakuba, Jana a Petra z Getsemanské zahrady - Křížová cesta 

v Království 
3.3 Podání žádostí o dotace v roce 2022 
3.4 Zadávací řízení na veřejné zakázky realizované v roce 2022 
3.5 Zadávací řízení na veřejné zakázky v roce 2022 – 2. část 
3.6 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Změna č. 2 územního plánu Šluknov“ 
3.7 Smlouva o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu „Zřízení nového sběrného 

dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny“  
4. Odbor vedení města 

4.1 Projednání odborného právního stanoviska k nároku vedoucí úřednice na odstupné 
a náhradu platu při skončení pracovního poměru 

5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/91R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 91. schůze rady města dne 
24.01.2022 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/91R/2022: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 91. schůze rady 
města z důvodu nepřítomnosti místostarosty města Ing. Marka Kopeckého člena rady města 
Jiřího Beneše.  

Usnesení č. 3/91R/2022: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 15/90R/2022.  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 4/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

 







2

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 192 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

2.1.2 Žádost o slevu na nájemném 

Usnesení č. 5/91R/2022: Rada města Šluknov zamítá žádost o slevu na nájemném ve výši 50 % 
z nájemní smlouvy č. 2019-13/NP pro XXX.  

2.1.3 Věcné břemeno 

Usnesení č. 6/91R/2022: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 6/77/2021 ze 77. schůze Rady 
města Šluknov konané dne 28.07.2021.  

2.1.4 Věcné břemeno 

Usnesení č. 7/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
4012482/003, na části p. p. č. 3049/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 3061 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 11 bm) v k. ú. Království, obec Šluknov, za účelem 
zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kabelového vedení NN pro stavbu „č IP-12-
4012482/003, DC-Království, ppč. 2464/1, PŘÍPOJKA KNN“, za cenu 2.000 Kč, bez DPH, ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

2.2 Nájem prostor sloužících podnikání – oční a odběrová ordinace v č. p. 638 v ul. T. G. 
Masaryka 

Usnesení č. 8/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu prostor 
sloužících podnikání mezi městem Šluknov a Krajskou majetkovou, p. o., středisko Lužická 
nemocnice Rumburk, se sídlem Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 00829048, 
dohodou ke dni 31.01.2022.  

Usnesení č. 9/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících 
podnikání na dobu neurčitou od 01.02.2022 mezi městem Šluknov a Krajskou zdravotní, a. s., 
se sídlem Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, na pronájem prostor 
o výměře 35,68 m2 v 1. NP budovy č. p. 638 v ul. T. G. Masaryka ve Šluknově, dle návrhu.  

2.3 Přidělení bytů 

Usnesení č. 10/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.02.2022 do 31.12.2022 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
1093, č. b.  XX, ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. 15, č. p. XX, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 11/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.02.2022 do 31.12.2022 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
1098, č. b. XX, ul. Rumburská Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. 1098, ul. Rumburská, Šluknov, pro XXX. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu 
na opravy fasád a střech v roce 2022 

Usnesení č. 12/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Komise pro hodnocení 
žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2022 
ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek. 

3.2 Restaurování soch sv. Jakuba, Jana a Petra z Getsemanské zahrady - Křížová cesta 
v Království 

Usnesení č. 13/91R/2022: Rada města Šluknov Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo 
mezi městem Šluknov a Radomilem Šolcem, Jugoslávských partyzánů 1604/21, 160 00 Praha 
6, IČ 664 58 323, na akci „Restaurování soch sv. Jakuba, Jana a Petra z Getsemanské zahrady 
- Křížová cesta v Království“, za cenu 325.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 14/91R/2022: Rada města Šluknov Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti 
do dotačního programu Ústeckého kraje - „Program na záchranu a obnovu kulturních památek 
Ústeckého kraje“ na akci „Restaurování soch sv. Jakuba, Jana a Petra z Getsemanské zahrady 
– Křížová cesta v Království, včetně závazku dofinancování vlastního podílu.  

3.3 Podání žádostí o dotace v roce 2022 

Usnesení č. 15/91R/2022: Rada města Šluknov Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti 
do dotačního programu Ústeckého kraje - „Program na záchranu a obnovu drobných památek 
a architektury dotvářející kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2022“ na akci „Obnova kříže 
na cyklostezce v Rožanech, č. pasportu Ro – 05“, včetně závazku spolufinancování ve výši 
30 %. 

Usnesení č. 16/91R/2022: Rada města Šluknov Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti 
a investiční záměr do dotačního programu Ministerstva obrany ČR - „IV. Výzva k podání 
žádosti o dotaci na zabezpečení péče o válečné hroby“ na akci „Obnova památníku padlým 
v 1. sv. válce na Křížové cestě Království“, včetně závazku spolufinancování ve výši 20 %. 

Usnesení č. 17/91R/2022: Rada města Šluknov Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti 
o podporu ze SFDI pro projekt „Zajištění bezpečnosti křižovatky Na Špici, Šluknov“, včetně 
závazku spolufinancování projektu v minimální výši 15 % z celkových uznatelných nákladů 
projektu.  

3.4 Zadávací řízení na veřejné zakázky realizované v roce 2022 

Usnesení č. 18/91R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce urnového háje na hřbitově ve Šluknově“, 
Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 19.01.2022.  

Usnesení č. 19/91R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Rekonstrukce urnového háje na hřbitově ve Šluknově“ firmě 2RV Stavební 
s. r. o., sídlem Vilémov 308, 407 80 Vilémov, IČ 08824347 za nabídkovou cenu 2.278.855,80 Kč 
bez DPH. 

Usnesení č. 20/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akci 
„Rekonstrukce urnového háje na hřbitově ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou 2RV 
Stavební s. r. o., sídlem Vilémov 308, 407 80 Vilémov, IČ 08824347 za nabídkovou cenu 
2.278.855,80 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 21/91R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu 
stávající kompostárny“, Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 19.01.2022. 

Usnesení č. 22/91R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny“ 
firmě Děčínský stavební podnik s. r. o., sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2, IČ 47781483 
za nabídkovou cenu 4.961.705,58 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 23/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akci „Zřízení 
nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny“ mezi městem Šluknov 
a firmou Děčínský stavební podnik s. r. o., sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2, 
IČ 47781483 za nabídkovou cenu 4.961.705,58 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 24/91R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov – výměna oken, 2. etapa (jižní 
fasáda)“, Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 1) ze dne 
19.01.2022. 

Usnesení č. 25/91R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, 
Šluknov – výměna oken, 2. etapa (jižní fasáda)“, na základě doporučení Hodnotící komise na 
výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou předložil uchazeč Děčínský stavební 
podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2, IČ 47781483, za cenu 1.180.933,19 Kč bez 
DPH. 
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Usnesení č. 26/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2, IČ: 47781483, na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov – výměna 
oken, 2. etapa (jižní fasáda)“, za cenu 1.180.933,19 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
Výsledek hlasování: pro – 3, proti – 0, zdrželi se – 0. Usnesení bylo schváleno.  

3.5 Zadávací řízení na veřejné zakázky v roce 2022 – 2. část 

Usnesení č. 27/91R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2022“, 
a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 28/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 
2022", dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 29/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava komunikací ve Šluknově 
v roce 2022“ ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, 
náhradníci: Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust.   

Usnesení č. 30/91R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. 
etapa – oprava fasády a střechy“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením 
firem dle návrhu. 

Usnesení č. 31/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – 
IV. etapa – oprava fasády a střechy ", dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 32/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Rekonstrukce hasičské stanice 
Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy“ ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin 
Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr 
Masopust. 

3.6 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Změna č. 2 územního plánu Šluknov“ 

Usnesení č. 33/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a Ing. arch. Jitkou Fikarovou, Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem, IČ12036226, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Změna č. 2 Územního plánu Šluknov“ a následného 
„Právního stavu územního plánu Šluknov“, za cenu 820.000 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu. 

3.7 Smlouva o poskytnutí investiční dotace na realizaci projektu „Zřízení nového sběrného 
dvora ve Šluknově v areálu stávající kompostárny“  

Usnesení č. 34/91R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí investiční 
dotace na realizaci projektu „Zřízení nového sběrného dvora ve Šluknově v areálu stávající 
kompostárny“, mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor vedení města (OVM) 

4.1 Projednání odborného právního stanoviska k nároku vedoucí úřednice na odstupné 
a náhradu platu při skončení pracovního poměru 

Usnesení č. 35/91R/2022: Rada města Šluknov bere na vědomí Odborné právní stanovisko 
k nároku vedoucí úřednice na odstupné při skončení pracovního poměru a pověřuje tajemnici 
Městského úřadu Šluknov se tímto odborným stanoviskem řídit. 

5. Informace starostky 

Usnesení č. 36/91R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel organizační složky Kultura  
a cestovní ruch pověřuje podpisem objednávek za příkazce operace pro organizační složku 
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Kultura a cestovní ruch v rozmezí od 30.000 Kč do 100.000 Kč bez DPH p. Petra Kociána, DiS., 
člena Rady města Šluknov.  

Usnesení č. 37/91R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje, na základě zhoršené 
epidemiologické situace, o zrušení plánovaných kulturních akcí města Šluknov do 28.02.2022.  

6. Diskuze 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města  
  


