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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 2. schůze Rady města Šluknov 

Konané 21. listopadu 2022 v kanceláři starosty 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
2.2 Pojištění majetku 
2.3 Pozemky 

3. Odbor ekonomický 
3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 10 v roce 2022 
3.2 Základní škola J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov – odpisový plán na rok 

2022, 2023 
4. Odbor rozvoje a životního prostředí 

4.1 Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku “Zpevněné plochy 
a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa – odvodnění“ 

4.2 Smlouva o dílo na opravu traktoru Zetor Proxima 
5. Odbor vnitřní správy 

5.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov  
5.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov 

6. Odbor vedení města 
6.1 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1002/2022 
6.2 Stanovení komisí rady města, počtu členů a jmenování předsedů 
6.3 Smlouva číslo 4102679747 o reklamě a propagaci na akci „Rozsvěcení vánočního 

stromu ve Šluknově 2022“ s ČEZ, a. s. 
7. Informace starosty  
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/02R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 2. schůze rady města dne 
21.11.2022 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

2.1.1 Bývalá kotelna – budova č. p. 1081 v ul. Zahradní  

Usnesení č. 2/02R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2023 mezi městem Šluknov a Českým 
červeným křížem, oblastním spolkem Šluknov, IČ 00426067, se sídlem Císařský 200, 407 77 
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Šluknov, zastoupeném panem Rudolfem Seidlem na pronájem prostor v objektu č. p. 1081 
na p. p. č. 1320/3 v k. ú. Šluknov, dle předloženého návrhu.  

 

2.1.2 Posilovna na městském stadionu – budova č. p. 1051 v ul. Žižkova 

Usnesení č. 3/02R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2024 mezi městem Šluknov a XXX na 
pronájem prostor v objektu č. p. 1051 v ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov – v 1. PP 
tribuny na městském stadionu, za účelem zřízení a užívání posilovny, dle návrhu. 

2.1.3 Kancelář na městském stadionu - budova č. p. 1051 v ul. Žižkova 

Usnesení č. 4/02R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor na dobu určitou od 01.01.2023 do 31.12.2024 mezi městem Šluknov a SK Šluknov, z. 
s., Žižkova 1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571, na pronájem prostor v objektu č. p. 1051 v ul. 
Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov – v 1. NP tribuny na městském stadionu, za účelem 
provozování kanceláře spolku, dle návrhu.  

2.2 Pojištění majetku 

2.2.1 Pojistná smlouva o škodovém pojištění obcí a měst č. 900 000 033 426 

Usnesení č. 5/02R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu škodového 
pojištění obcí a měst číslo smlouvy 900 000 033 426 uzavřené mezi městem Šluknov a Direct 
pojišťovnou, a. s., se sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ  25073958, 
dle předloženého návrhu 

2.2.2 Pojistná smlouva č. 6667700234 

Usnesení č. 6/02R/2022: Rada města Šluknov schvaluje navýšení Pojistné smlouvy 
č. 6667700234 o pojištění vozidel – Flotila mezi městem Šluknov a Kooperativa pojišťovnou, 
a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, 
IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. Zn. B 1897, dle 
prolongačních podmínek, na částku 195.304 Kč.  

2.3 Pozemky 

2.3.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/02R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2758, katastr: Království 
druh pozemku: vodní plocha, rybník, výměra: 69.327 m2 
účel: chov ryb a hospodaření na vodní ploše 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 10 v roce 2022 

Usnesení č. 8/02R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 
10 v roce 2022 dle předloženého návrhu. 

3.2 Základní škola J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov – odpisový plán na rok 
2022, 2023 

Usnesení č. 9/02R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje změnu závazných 
ukazatelů na rok 2022 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem 
a příspěvkovou organizací pro rok 2022, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 10/02R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje odpisový 
plán na rok 2022, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 11/02R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. 
Vohradského, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje 
odpisový plán na rok 2023, dle předloženého návrhu. 

 

 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Výběr nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku “Zpevněné plochy 
a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa – odvodnění“ 

Usnesení č. 12/02R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci 
podlimitní veřejné zakázky na akci „Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov 
– I. etapa – odvodnění“, Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 09.11.2022 a 
Protokol o druhém jednání hodnotící komise ze dne 16.11.2022. 

Usnesení č. 13/02R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení účastníka zadávacího 
řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Zpevněné plochy a odvodnění lokality 
Garáže, Šluknov – I. etapa – odvodnění“, firmy BARDZÁK s. r. o., sídlem Sokolovská 114, 
407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001, z důvodu neobjasnění nabídky na základě 
žádosti zadavatele dle § 48 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění.  

Usnesení č. 14/02R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné 
zakázky na akcí „Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa – 
odvodnění“ firmě 2RV Stavební s. r. o., sídlem Vilémov 308, 407 80 Vilémov, IČ 08824347, za 
nabídkovou cenu 5.122.492,96 Kč bez DPH.   

4.2 Smlouva o dílo na opravu traktoru Zetor Proxima 

Usnesení č. 15/02R/2022: Rada města Šluknov neschvaluje smlouvu o dílo č. ORŽP 30/2020 
na opravu traktoru Zetor Proxima mezi městem Šluknov a společností Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
134.920,44 Kč bez DPH. 

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ Šluknov  

Usnesení č. 16/02R/2022: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní 
školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, pí Mgr. Renatě Sochorové, dle návrhu. 

5.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov 

Usnesení č. 17/02R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přiznání mimořádné odměny 
ředitelce Mateřské školy Šluknov pí Mgr. Janě Korečkové dle návrhu. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1002/2022 

Usnesení č. 18/02R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-
1002/2022 ze dne 16.05.2022 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem 
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 na dvě pracovní místa (uklízeč veřejných 
prostranství) na dobu od 01.06.2022 do 31.01.2023 s výší mzdového příspěvku 16.000 Kč 
měsíčně, dle předloženého návrhu. 
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6.2 Stanovení komisí rady města, počtu členů a jmenování předsedů 

Usnesení č. 19/02R/2022: Rada města Šluknov zřizuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Bytovou komisi a stanovuje počet 
jejích členů na 5. 

Usnesení č. 20/02R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedkyně 
Bytové komise pí Rosvitu Hlavsovou. 

Usnesení č. 21/02R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena/ky Bytové 
komise pp. Ing. Tomáše Kolonečného, Ing. Evu Baborákovou, Ing. Hanu Wagnerovou 
a Jaroslava Fráňu.   

Usnesení č. 22/02R/2022: Rada města Šluknov určuje zapisovatelku Bytové komise paní 
Lenku Hajdukovou. 

Usnesení č. 23/02R/2022: Rada města Šluknov zřizuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Povodňovou komisi a stanovuje počet 
jejích členů na 8. 

Usnesení č. 24/01R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy 
Povodňové komise p. Ing. Tomáše Kolonečného. 

Usnesení č. 25/02R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena Povodňové 
komise pp. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora, Petru Uchytilovou, Vladimíra Vyskočila, Jindřicha 
Müllera, Bc. Michala Buška, Petra Kociána, DiS., Ing. Petra Masopusta. 

Usnesení č. 26/02R/2022: Rada města Šluknov určuje zapisovatelky Povodňové komise 
pp. Bc. Teu Mansfeldovou a Silvii Slavíkovou, DiS. 

Usnesení č. 27/02R/2022: Rada města Šluknov zřizuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Komisi rozvoje a životního prostředí 
a stanovuje počet jejích členů na 7.  

Usnesení č. 28/02R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy Komise 
rozvoje a životního prostřední p. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora. 

Usnesení č. 29/02R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena/ky Komise 
rozvoje a životního prostřední pp. Ing. Tomáše Kolonečného, Ing. Marka Kopeckého, 
Bc. Michala Buška, Ing. Petra Masopusta, Mgr. Martina Chrousta, Bc. Ladislava Čurgaliho. 

Usnesení č. 30/02R/2022: Rada města Šluknov určuje zapisovatelku Komise rozvoje  
a životního prostředí paní Blanku Kyselovou. 

Usnesení č. 31/02R/2022: Rada města Šluknov zřizuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Ústřední inventarizační  
a likvidační komisi a stanovuje počet jejích členů na 5.   

Usnesení č. 32/02/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce předsedy Ústřední 
inventarizační a likvidační komise p. Ing. Tomáše Kolonečného. 

Usnesení č. 33/02R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce člena/ky Ústřední 
inventarizační a likvidační komise pp. Ing. Evu Baborákovou, Bc. Ivanu Rosůlkovou, Ing. 
Petra Masopusta a Marcelu Čurgaliovou, DiS.  
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Usnesení č. 34/02R/2022: Rada města Šluknov určuje zapisovatelku Ústřední inventarizační 
a likvidační komise paní Jarmilu Skotnicovou.  

6.3 Smlouva číslo 4102679747 o reklamě a propagaci na akci „Rozsvěcení vánočního 
stromu ve Šluknově 2022“ s ČEZ, a. s. 

Usnesení č. 35/02R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu  
č. 4102679747 o reklamě a propagaci na akci „Rozsvěcení vánočního stromu ve Šluknově 
2022“, konanou dne 25.11.2022, mezi městem Šluknov a společností ČEZ, a. s., Duhová 
2/1444, 140 53 Praha 4, IČ 45274649, za smluvní cenu 20.000 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu. 

7. Informace starosty 

 

8. Diskuze 

 

 
 
 
  
Ing. Tomáš Kolonečný, v. r.   
starosta města  


