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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 

 ze 100. schůze Rady města Šluknov 
konané 18. května 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Podání žádosti o dotaci v roce 2022 – „Ošetření památných stromů ve městě Šluknov 
v roce 2022“ 

2.2 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci – „Městský stadion Šluknov – 
rekonstrukce volejbalových antukových hřišť“ 

2.3 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 
645, Šluknov – etapa III (zmenšený rozsah plnění)“ 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Dodatek č. 5 k Pojistné smlouvě č. 0503996015 
3.2 Přidělení bytů 
3.3 Pozemky 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2022  
4.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – schválení účetní závěrky a rozdělení 

hospodářského výsledku 
4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – schválení 

účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku 
4.4 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov, Závěrečného účtu města Šluknov 

za rok 2021 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2021 
4.5 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2022 
4.6 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za 

obec za rok 2021 
5. Odbor vnitřní správy 

5.1  Kupní smlouva – maintenance – licence 
6. Organizační složka Kultura cestovní ruch 

6.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
6.2 Příkazní smlouva na zajištění kulturního programu na akci „Pivní slavnosti 2022“ dne 

27.08. 2022 
7. Odbor vedení města  

7.1 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku 

7.2 Smlouvy o poskytnutých dotacích  
8. Informace starostky  
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/100R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 100. schůze rady města dne 
18.05.2022 dle předloženého návrhu po jeho doplnění.  
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2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Podání žádosti o dotaci v roce 2022 – „Ošetření památných stromů ve městě Šluknov 
v roce 2022“ 

Usnesení č. 2/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu 
péče o krajinu pro projekt „Ošetření památných stromů ve městě Šluknov v roce 2022“. 

2.2 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci – „Městský stadion Šluknov – 
rekonstrukce volejbalových antukových hřišť“ 

Usnesení č. 3/100R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Městský stadion Šluknov – rekonstrukce 
volejbalových antukových hřišť“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením 
firem dle návrhu. 

Usnesení č. 4/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Městský stadion Šluknov – rekonstrukce 
volejbalových antukových hřišť“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 5/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Městský stadion Šluknov – 
rekonstrukce volejbalových antukových hřišť“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Bc. Jan 
Dvorak, Bc. Michal Bušek, Náhradníci: Ing. Petr Masopust, Jindřich Müller, Bc. Petr Kocián. 

2.3 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy sladovny 
č. p. 645, Šluknov – etapa III (zmenšený rozsah plnění)“ 

Usnesení č. 6/100R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, 
Šluknov – etapa III (zmenšený rozsah plnění)“, a to za použití elektronického nástroje EZAK 
a oslovením firem dle návrhu.  

Usnesení č. 7/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, 
Šluknov – etapa III (zmenšený rozsah plnění)“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 8/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava krovu a střechy sladovny 
č. p. 645, Šluknov – etapa III (zmenšený rozsah plnění)“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. 
Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Náhradníci: Ing. Petr Masopust, Jindřich Müller, Bc. Petr 
Kocián. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Dodatek č. 5 k Pojistné smlouvě č. 0503996015 

Usnesení č. 9/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 k Pojistné smlouvě 
č. 0503996015 mezi městem Šluknov a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a. s., se sídlem 
Římská 54, 120 00 Praha 2, IČ 46973451, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského 
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2742.  

3.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 10/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.07.2022 do 31.12.2022 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
XX, č. b. XX, ul. Fügnerova Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+2, č. b. XX, č. p. XX, ul. Fügnerova, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 11/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.06.2022 do 31.12.2022 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
XX, č. b. XX, ul. Rumburská Šluknov, dle návrhu.  

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

3.3.1 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 12/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 13/NP-
2019 dohodou uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.05.2022, podle  čl. IV, odst. 
1, bod 1 nájemní smlouvy. Jedná se o pozemky p. p. č. 1105, p. p. č. 596 v k. ú. Rožany. 

3.3.2 Pronájem pozemku. 

Usnesení č. 13/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků 
na dobu neurčitou od 01.06.2022 pro paní Pham Thi Quynh Nga, Rožany 55, 407 47 Šluknov, 
IČ 25464965, za cenu 10.000 Kč/rok, za účelem podnikání. 

P. p. č. 1105, katastr: Rožany 
druh pozemku: zahrada, výměra: 138 m2 
p. p. č. 596, katastr: Rožany, druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 103 m2 
účel: podnikání, cena: 10.000 Kč/rok 

3.3.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 14/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 19.05.2022 pro XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy.  

P. p. č. 1962/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.461 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

3.3.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 15/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 1785/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 17 m2 
účel: umístění plechové garáže, cena: 2,50 Kč/m2/rok  
P. p. č.: část 1785/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 60 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.3.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 16/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č.: 3174, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 167 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.3.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

O navrženém usnesení nebylo hlasováno.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2022  

Usnesení č. 17/100RM/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2022. 

4.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – schválení účetní závěrky a rozdělení 
hospodářského výsledku 

Usnesení č. 18/100R/2022: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy 
Šluknov, příspěvkové organizace, projednala a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 
2021 a schvaluje účetní závěrku. 

Usnesení č. 19/100R/2022: Rada města z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, projednala výsledek hospodaření a schvaluje jeho převod ve výši 
65.678,38 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. 
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4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – 
schválení účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku 

Usnesení č. 20/100R/2022: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, projednala a souhlasí 
s celoročním hospodařením a schvaluje účetní závěrku. 

4.4 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov, Závěrečného účtu města 
Šluknov za rok 2021 a Účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2021 

Usnesení č. 21/100R/2022: Rada města Šluknov projednala celoroční hospodaření a návrh 
závěrečného účtu města Šluknov za rok 2021 a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
o vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2021 a schválit 
závěrečný účet města za rok 2021. 

Usnesení č. 22/100R/2022: Rada města Šluknov projednala účetní závěrku města Šluknov 
sestavenou k 31.12.2021 a doporučuje zastupitelstvu města tuto účetní závěrku schválit. 

Usnesení č. 23/100R/2022: Rada města Šluknov projednala Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Šluknov za rok 2021.  

Usnesení č. 24/100R/2022: Rada města Šluknov projednala výsledek hospodaření běžného 
účetního období roku 2021 města Šluknov ve výši 29.371.035,76 Kč. 

4.5 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2022 

Usnesení č. 25/100R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4 v roce 2022 dle předloženého návrhu. 

4.6 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů 
za obec za rok 2021 

Usnesení č. 26/100R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu  
o poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů  
a poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech s daněmi souvisejících, a to 
zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 
2021 a jeho podání místně příslušnému správci daně do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího 
období mezi městem Šluknov a Ing. Pavlem Lampou, Rumburk, Lužické náměstí 158, 408 01 
Rumburk, IČ 41347366, dle předloženého návrhu.   

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Kupní smlouva – maintenance – licence 

Usnesení č. 27/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvě číslo 
2019/0091/OVM/KUPN na dodávku aktualizací licencí, technické podpory a maintenance na 
vybrané softwarové vybavení mezi městem Šluknov a společností UPTIME s.r.o., Tř. 9. května 
926, 408 01 Rumburk IČ 27271522, DIČ CZ27271522, dle předloženého návrhu. 

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

6.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

Usnesení č. 28/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje „Hromadnou licenční smlouvu 
o veřejném provozování č. VP_2022_68786“ se společností OSA - Ochranný svaz autorský pro 
práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ 63839997, na 
akci „Pálení čarodějnic“ – reprodukovaná  hudba, dne 29.05.2022 za autorskou odměnu ve 
výši 1.139 Kč bez DPH, dle přiloženého návrhu. 

6.2 Příkazní smlouva na zajištění kulturního programu na akci „Pivní slavnosti 2022“ dne 
27.08. 2022 

Usnesení č. 29/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje dle Čl. 25 odst. 1 výjimku z užití 
směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné 
zakázky na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Pivní slavnosti 2022“ dne 
27.08.2022 dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 30/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na 
zprostředkování kulturního programu na akci „Pivní slavnosti 2022“ dne 27.08.2022, mezi 
městem Šluknov a Festive, z. s., zastoupeným Janem Šulcem, Lipová 603, 407 21 Česká 
Kamenice, IČ 22718745, za celkovou konečnou cenu ve výši 200.000 Kč (příkazník není plátce 
DPH), dle předloženého návrhu.  

7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku 

Usnesení č. 31/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1002/2022 mezi městem Šluknov 
a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterou se 
na dobu od 01.06.2022 do 30.11.2022 vytvoří 3 pracovní místa (uklízeč veřejných prostranství) 
s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 16.000 Kč měsíčně, dle návrhu.  

7.2 Smlouvy o poskytnutých dotacích 

Usnesení č. 32/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o investiční dotaci 
č. 22/SML1967/SoPD/ZPZ na akci „Zřízení nového sběrného dvora v areálu stávající 
kompostárny“ ve výši 181.522,35 Eur (max. 4.561.000 Kč) mezi městem Šluknov a Ústeckým 
krajem, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 33/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o neinvestiční dotaci 
č. 22/SML2001/SoPD/KP na akci „Obnova kříže na cyklostezce v Rožanech“ ve výši 40.000 Kč, 
mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 34/100R/2022: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o neinvestiční dotaci 
č. 22/SML2125/SoPD/KP na akci „Restaurování soch sv. Jakuba, Jana a Petra z Getsemanské 
zahrady – Křížová cesta v Království“ ve výši 194.400 Kč, mezi městem Šluknov a Ústeckým 
krajem, dle předloženého návrhu. 

8. Informace starostky 

 

9. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.     
starostka města   


