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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 94. schůze Rady města Šluknov 

konané 23. února 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s., o připojení el. zařízení k distribuční soustavě 
2.2 Pozemky 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu 

„Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce v Císařském“ 
3.2 Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého 

kraje 
3.3 Smlouvy o dílo na veřejné zakázky realizované v roce 2022 – 2. část 

4. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 
4.1 Dodatek ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou 

knihovnu ve Šluknově na rok 2022 
5. Odbor vedení města  

5.1 Darovací smlouva – Babybox 
5.2 Odvolání a jmenování členů Ústřední inventarizační a likvidační komise 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností dvou přípravných tříd ve školním 

roce 2022/2023 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/94R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 94. schůze rady města dne 
23.02.2022 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/94R/2022: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 94. schůze rady města 
z důvodu nepřítomnosti místostarosty města Ing. Marka Kopeckého člena rady města Petra 
Kociána, DiS. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s., o připojení el. zařízení k distribuční soustavě 

Usnesení č. 3/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
č. 22_SOP_01_4121920958 mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, IČ 24729035, dle návrhu. 
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2.2 Pozemky 

2.2.1 Věcné břemeno 

Usnesení č. 4/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 
22/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP, na části p. p. č. 23/1 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře dle GP, na části p. p. č. 80 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o výměře dle GP v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava 
a údržba kanalizace pro akci „DC 049 042 Šluknov, Smetanova - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch Severočeské 
vodárenské společnosti a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, 
DIČ CZ49099469. 

2.2.2 Ukončení nájmu pozemku z nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 5/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájmu pozemků dohodou 
z nájemní smlouvy č. 12/NP-2013 uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 28.02.2022, 
podle  čl. IV, odst. 1, bod 1 nájemní smlouvy. Jedná se o pozemky p. p. č. 2567/2, p. p. č. 2570/2  
v k. ú. Šluknov a p. p. č. 520/16 k. ú. Nové Hraběcí. 

2.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 578/7, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: orná půda, výměra: 1.665 m2 
účel: zemědělská činnost, cena: 0,20 Kč/m2/rok 

2.2.4 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 7/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 24.02.2022 XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

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

2.2.5 Revokace usnesení č. 18/92R/2022 

Usnesení č. 8/94R/2022: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 18/92R/2022 a to následovně: 
„cena: dle znaleckého posudku (343.000 Kč) + náklady“ se mění na „cena: dle znaleckého 
posudku (343.000 Kč) + DPH + náklady“.  

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti pro stavbu 
„Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce v Císařském“ 

Usnesení č. 9/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení služebnosti mezi městem Šluknov a Povodím Ohře, státní podnik, IČ 70889988, sídlem 
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, na akci „Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce 
v Císařském“, dle předloženého návrhu. 

3.2 Smlouva o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého 
kraje 

Usnesení č. 10/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci při tvorbě, 
aktualizaci a správě Digitální technické mapy Ústeckého kraje, mezi městem Šluknov 
a Ústeckým krajem, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 708 92 156, 
dle  předloženého návrhu.  

3.3 Smlouvy o dílo na veřejné zakázky realizované v roce 2022 – 2. část 

Usnesení č. 11/94R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2022“, Protokol 
o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 16.02.2022. 
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Usnesení č. 12/94R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2022“ firmě SaM Silnice a mosty Děčín 
a. s., sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042151 za nabídkovou cenu 3.182.959,92 Kč 
bez DPH. 

Usnesení č. 13/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akcí „Oprava 
komunikací ve Šluknově v roce 2022“ mezi městem Šluknov a firmou SaM Silnice a mosty Děčín 
a. s., sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042151 za nabídkovou cenu 3.182.959,92 Kč 
bez DPH. 

Usnesení č. 14/94R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava 
fasády a střechy“, Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 16.02.2022. 

Usnesení č. 15/94R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení účastníka zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – 
IV. etapa – oprava fasády a střechy“ firmy Vladimír Malých – Hydroizomat, sídlem Clementisa 53, 
909 01 Skalica, Slovensko z důvodu předložení chybné nabídky – neplatného výkazu výměr. 

Usnesení č. 16/94R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akcí „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy“ 
firmě Stanislav Záhon, místem podnikání Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec IČ 86736557 za 
nabídkovou cenu 2.362.926,20 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 17/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akcí „Rekonstrukce 
hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy“ mezi městem Šluknov a firmou 
Stanislav Záhon, místem podnikání Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec IČ 86736557 za 
nabídkovou cenu 2.362.926,20 Kč bez DPH. 

4. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 

4.1 Dodatek ke Smlouvě o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou 
knihovnu ve Šluknově na rok 2022 

Usnesení č. 18/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke Smlouvě o nákupu, 
zpracování a distribuci knižních fondů pro Městskou knihovnu ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a Městskou knihovnou Děčín, příspěvkovou organizací, se sídlem Karla Čapka 1441/3, 
405 02 Děčín I, IČ 64679454, pro rok 2022 za částku 150.000 Kč, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Darovací smlouva – Babybox 

Usnesení č. 19/94R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov a BABYBOX – Ludvík Hess a Jakub Hess pomáhají odloženým dětem, z. s., Pod Oborou 
88, 104 00 Praha 10 – Hájek, IČ 27006891 na poskytnutí účelového peněžního daru ve výši 10.000 
Kč sloužícího na zřízení a provoz schránky pro odložené děti (Babybox), dle předloženého 
návrhu. 

5.2 Odvolání a jmenování členů Ústřední inventarizační a likvidační komise 

Usnesení č. 20/94R/2022: Rada města Šluknov odvolává na základě § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z funkce členky Ústřední inventarizační 
a likvidační komise pí Ing. Bc. Ivanu Lukešovou.  

Usnesení č. 21/94R/2022: Rada města Šluknov odvolává na základě § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z funkce člena Ústřední inventarizační 
a likvidační komise p. Jana Kunzeho. 

Usnesení č. 22/94R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce členky Ústřední inventarizační 
a likvidační komise pí Marcelu Čurgaliovou, DiS. 

Usnesení č. 23/94R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce členky Ústřední inventarizační 
a likvidační komise pí Bc. Ivu Rosůlkovou.  
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6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností dvou přípravných tříd ve školním 
roce 2022/2023 

Usnesení č. 24/94R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov schvaluje pokračování dvou přípravných tříd základní školy pro školní rok 2022/2023 
dle § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.  

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
  
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města    


