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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 103. schůze Rady města Šluknov 
konané 29. června 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Prominutí nájemného v nebytových prostorech – sauna na městském stadionu 
2.2 Darovací smlouva 
2.3 Majetek k vyřazení – zahradní systém VARI – stanovení prodejní ceny 
2.4 Pozemky 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Dodatek ke smlouvě o uzavření bud. smlouvy o připojení elektrického zařízení k DS do 

napěťové hladiny (žádost o připojení č. 4121535620) 
3.2 Šluknov – Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická – 2022 
3.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby č. ORŽP 32/2021 „Provozování kompostárny 

Šluknov v roce 2022“ 
3.4 Dodatek ke stávající servisní smlouvě č. 00261688/000/2012 
3.5 Podání žádosti o dotace v roce 2022 
3.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Schránky kolumbária hřbitova 

Šluknov – 36 ks“ 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2022 
4.2 Návrh Směrnice č. 2/2022 – Pokladní řád 
4.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani 

z příjmů za obec za rok 2021  
5. Odbor vnitřní správy 
 5.1 Úprava platů ředitelek ZŠ a MŠ  

5.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov 
5.3 Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov 
5.4 Sponzorská smlouva – Mateřská škola Šluknov 

6. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 
6.1 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a EU – GRAND, s. r. o. – Zámecké 

slavnosti 2022 
6.2 Jmenování vedoucího organizační složky Kultura a cestovní ruch 

7. Informace starostky  
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/103R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 103. schůze rady města dne 
29.06.2022 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Prominutí nájemného v nebytových prostorech – sauna na městském stadionu 
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Usnesení č. 2/103R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o prominutí nájemného za část měsíce 
červenec 2022 ve výši 976 Kč pro XXX z důvodu uzavření prostor sauny a nemožnosti tak 
vykonávat činnost. 

2.2 Darovací smlouva 

Usnesení č. 3/103R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi Českou 
republikou – Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, Horova 1340/10, Ústí nad Labem, 
IČ 70886300 a městem Šluknov, dle předloženého návrhu. 

2.3 Majetek k vyřazení – zahradní systém VARI – stanovení prodejní ceny 

Nebylo hlasováno.  

2.4 Pozemky 

2.4.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 4/103R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2888/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace výměra: 126 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

2.4.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 5/103R/2022: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2273/65, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň výměra: 50 m2 
účel: zahrada - posezení, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

2.4.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 6/103R/2022: Rada města Šluknov neschvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 01.07.2022, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení přístupu na zahradu.  

P. p. č.: 1/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 42 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.4.4 Nákup pozemku 

Usnesení nebylo přijato. 

2.4.5 Žádost Českého kynologického svazu 

Usnesení č. 7/103R/2022: Rada města Šluknov souhlasí s umístěním mobilní obytné buňky na 
p. p. č. 2617/1 k. ú. Císařský. Pozemek má kynologická organizace Šluknov v nájmu nájemní 
smlouvou č. 26/NP-2008. 

2.4.6 Revokace usnesení č. 12/102R/2022 

Usnesení č. 8/103R/2022: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 12/102R/2022 ze dne 
15.06.2022 kdy se část: „za cenu 500 Kč/m2, za účelem zřízení parkovacího místa – 1 auto“ mění 
na: „za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady“. 

Celé usnesení: 

Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na dobu neurčitou od 
16.06.2022 pro XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

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. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Dodatek ke smlouvě o uzavření bud. smlouvy o připojení elektrického zařízení k DS do 
napěťové hladiny (žádost o připojení č. 4121535620) 

Usnesení č. 9/103R/2022: Rada města Šluknov Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny, uzavřené na 
základě žádosti o připojení č. 4121535620. 

3.2 Šluknov – Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická – 2022 

Usnesení č. 10/103R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o udělení výjimky dle čl. 25, odst. 5 
Směrnice č. 9/2016 – O zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek k užití přímého 
zadání zakázky „Šluknov – Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická – 2022“. 

Usnesení č. 11/103R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přímém zadání zakázky „Šluknov – 
Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická – 2022“ firmě Technické služby Šluknov spol. 
s r.o., sídlem Císařský 317, 407 77 Šluknov, IČ 254 10 539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 12/103R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov spol. s r.o., Císařský 317, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, na 
akci „Šluknov – Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická – 2022“, za cenu 561.352,36 
Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

3.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby č. ORŽP 32/2021 „Provozování kompostárny 
Šluknov v roce 2022“ 

Usnesení č. 13/103R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí 
služby č. ORŽP 32/2021 „Provozování kompostárny Šluknov v roce 2022“, mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, 
s prodloužením termínu plnění do 30.09.2022, dle předloženého návrhu.  

3.4 Dodatek ke stávající servisní smlouvě č. 00261688/000/2012 

Usnesení č. 14/103R/2022: Rada města Šluknov schvaluje podepsání Dodatku ke stávající 
servisní smlouvě č. 00261688/000/2012 mezi městem Šluknov a společností INISOFT s.r.o, 
sídlem Rumjancevova 696/3, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČ 25417657. 

3.5 Podání žádosti o dotace v roce 2022 

Usnesení č. 15/103R/2022: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Nadace 
ČEZ „Doplnění zeleně areálu Křížového vrchu v části postižené větrnou kalamitou v březnu 
2019“, dle předloženého návrhu.  

3.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Schránky kolumbária 
hřbitova Šluknov – 36 ks“ 

Usnesení č. 16/103R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu – průzkum trhu, na akci „Schránky kolumbária hřbitova Šluknov – 36 
ks“, Hodnocení nabídek – průzkum trhu (příloha č. 1) ze dne 27.06.2022. 

Usnesení č. 17/103R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o akceptování nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Schránky kolumbária hřbitova 
Šluknov – 36 ks“, na základě hodnocení průzkumu trhu na výše uvedenou veřejnou zakázku, 
a to nabídky, kterou předložil uchazeč, Kamenoprůmyslové závody, s.r.o., T. G. Masaryka 534, 
407 77 Šluknov, IČ 41327608, za cenu 130.302 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 18/103R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Kamenoprůmyslové závody, s.r.o., T. G. Masaryka 534, 407 77 Šluknov, IČ 41327608, 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Schránky kolumbária hřbitova Šluknov – 
36 ks“, za cenu 130.302 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2022 

Usnesení č. 19/103R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 
v roce 2022 dle předloženého návrhu. 
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4.2 Návrh Směrnice č. 2/2022 – Pokladní řád 

Usnesení č. 20/103/2022: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2022 – Pokladní řád 
s účinností od 01.07.2022 dle předloženého návrhu. 

4.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání 
k dani z příjmů za obec za rok 2021 

Usnesení č. 21/103R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
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 to: plnění 
původní smlouvy a účinnost původní smlouvy se prodlužuje na základě návrhu daňového 
poradce do 30.09.2022.  

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Úprava platů ředitelek ZŠ a MŠ 

Usnesení č. 22/103R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, rozhoduje o úpravě platu ředitelce Mateřské školy Šluknov, paní 
Mgr. Jany Korečkové s účinností od 01.07.2022, dle návrhu.  

Usnesení č. 23/103R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace rozhoduje o ponechání příplatku za vedení pro ředitelku Mateřské školy 
Šluknov, paní Mgr. Janu Korečkovou ve výši 30 %, s účinností od 01.07. 2022. 

Usnesení č. 24/103R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace rozhoduje o navýšení osobního příplatku pro ředitelku Mateřské školy 
Šluknov, paní Mgr. Janu Korečkovou o 5.000 Kč, s účinností od 01.07. 2022.  

Usnesení č. 25/103R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
ve Šluknově rozhoduje o úpravě platu ředitelce Základní školy J. Vohradského ve Šluknově, paní 
Mgr. Renatě Sochorové s účinností od 01.07.2022, dle návrhu. 

Usnesení č. 26/103R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
ve Šluknově rozhoduje o navýšení osobního příplatku pro ředitelku Základní školy 
J. Vohradského ve Šluknově, paní Mgr. Renatu Sochorovou o 3.000 Kč s účinností od 
01.07.2022.  

5.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov 

Usnesení č. 27/103R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přiznání mimořádné odměny 
ředitelce Mateřské školy Šluknov Mgr. Janě Korečkové, dle návrhu. 

5.3 Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov 

Usnesení č. 28/103R/2022: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, p. Mgr. Renatě Sochorové, dle návrhu.  

5.4 Sponzorská smlouva – Mateřská škola Šluknov 

Usnesení č. 29/103R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, schvaluje Sponzorskou smlouvu mezi společností METALURGIE 
Rumburk s.r.o., IČ 64652955, se sídlem Žitná 1098/15, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, zapsanou 
v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10363, 
zastoupenou jednatelem Karlem Andokem a Mateřskou školou Šluknov, příspěvkovou 
organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836, na propagaci, dle předloženého 
návrhu.  

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

6.1 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a EU – GRND, s. r. o. – Zámecké 
slavnosti 2022 

Usnesení č. 30/103R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci mezi 
městem Šluknov a společností EU – GRAND, s. r. o., Ještědská 712, 463 31 Chrastava – Dolní 
Chrastava, IČ 25498410 na dobu určitou od 03.06.2022 do 02.07.2022, na propagaci obchodního 
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jména společnosti EU – GRAND, s. r. o. na kulturní akci „Zámeckých slavnostech 2022“ ve dnech 
01.07. – 02.07.2022, za úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH, dle návrhu.  

6.2 Jmenování vedoucího organizační složky Kultura a cestovní ruch 

Usnesení č. 31/103R/2022: 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, do funkce 
vedoucí organizační složky Kultura a cestovní ruch paní Ing. Nikolu Turkovou, XXX, s účinností 
od 01.09.2022. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.   
starostka města     


