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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 7. schůze Rady města Šluknov 

konané 25. ledna 2023 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2023 
2.2 Poskytnutí finančního příspěvku 2023 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Dodatek č. 1 Příkazní smlouvě č. nSIPO 04 – 65/2019 
3.2 Služební osobní automobil Peugeot 308     
3.3 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 285 na nám. Míru 
3.4 Přidělení bytu 
3.5 Pozemky 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o dílo na akci „Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, plocha PG 4“ 
4.2 Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) „Zpevněné plochy 

v lokalitě Garáže, příjezdové komunikace“ 
4.3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy 

sladovny č.p. 645, Šluknov – etapa III“ 
4.4 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Výměna 58 oken na objektu 

ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ 
4.5 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Stavební úpravy nádvoří ZŠ 

J. Vohradského, Šluknov“ 
4.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Křížová cesta Království – 

obnova grotty sv. Petra a restaurování sochy sv. Petra“ 
4.7 Smlouva o dílo na akci „Oprava krovu a střechy kapličky Nanebevzetí Panny Marie 

v Novém Hraběcí“ 
5. Odbor vedení města 

5.1 Dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1002/2022 

5.2 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2022 o podávání informací podle 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

5.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Šluknov a firmou QCM, s. r. o., Brno na 
rozšíření systému E-ZAK o zálohovací modul 

5.4 Plán kontrol pro rok 2023 
5.5 Smlouva o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky 

6. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 
6.1 Zámecké slavnosti 2023 – Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění kulturního 

programu 
7. Odbor vnitřní správy  
          7.1      Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín 2021/2022    
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8. Informace starosty 
9.       Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/07R/2023 Rada města Šluknov schvaluje program 7. schůze rady města dne 
25.01.2023 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/07R/2023: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 7. schůze rady 
města z důvodu nepřítomnosti starosty města p. Ing. Tomáše Kolonečného člena rady města 
Tomáše Lufta. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2023 

Usnesení č. 3/07R/2023: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 
v roce 2023 dle předloženého návrhu. 

2.2 Poskytnutí finančního příspěvku 2023 

Usnesení č. 4/07R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
finančního příspěvku z rozpočtu města na období 2023 Konečně šťastný domov, z. s. se 
sídlem Na vyhlídce 265/12, 408 01 Rumburk, IČ 26564149 ve výši 2.000 Kč. 

Usnesení č. 5/07R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření Veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Konečně šťastný domov, z. s. se sídlem Na vyhlídce 265/12, 
408 01 Rumburk, IČ 26564149 ve výši 2.000 Kč na účel: Péče o opuštěné kočky včetně 
zdravotního ošetření. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Dodatek č. 1 Příkazní smlouvě č. nSIPO 04 – 65/2019 

Usnesení č. 6/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Příkazní smlouvě 
č. nSIPO 04 – 65/2019 mezi městem Šluknov a Českou poštou, s. p.  IČ 47114983, se sídlem 
Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, dle návrhu.  

3.2 Osobní automobil Peugeot 308 

Usnesení č. 7/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje prodej vozidla Peugeot 308, VIN 
VF34C5FS0CS116241, INV.Č.11214 za cenu 39.000 Kč + náklady. 

3.3 Záměr pronájmu nebytových prostor v objektu č. p. 285 na nám. Míru 

Usnesení č. 8/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové 
prostory o výměře 85 m2 v 1. NP v budově č. p. 285 na p. p. č. 182 v k. ú. Šluknov v obci Šluknov.  

3.4 Přidělení bytu 

Usnesení č. 9/07R/2023: Rada města ruší Usnesení č. 4/06R/2023: Rada města Šluknov 
schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou od 01.02.2023 na přidělení níže 
uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX, ul. Lužická Šluknov, dle návrhu. Byt 0+1, 
č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX, schválené dne 09.01.2023.  

Usnesení č. 10/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.02.2023 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX, 
ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

3.5 Pozemky 

3.5.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení nebylo schváleno. 
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3.5.2 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 11/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 12/NP-
2019 dohodou uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.01.2023, podle čl. IV, odst. 1, 
bod 1 nájemní smlouvy. Jedná se o pozemek p. p. č. část 1435 v k. ú. Šluknov.  

3.5.3 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 12/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 27/NP-
2021 dohodou uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.01.2023, podle čl. IV, odst. 1, 
bod 1 nájemní smlouvy. Jedná se o pozemek p. p. č. část 2273/116 v k. ú. Šluknov.  

3.5.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 13/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě CES 6/2023/PANO na části p. p. č. 161 
– ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 177/2 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace dle GP v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, 
opravě a údržbě kanalizace pro akci s názvem „Šluknov – ul. Zámecká, Sladovnická, 
p. č. 177/2, 161 – přeložka kanalizace, číslo stavby DC 049051 “ (jedná se o kanalizační řad a 
s ním související objekty), za cenu 2.000 Kč bez DPH, ve prospěch Severočeské vodárenské 
společnosti a. s., IČ 49099469, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice.  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o dílo na akci „Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, plocha PG 4“ 

Usnesení nebylo schváleno. 

4.2 Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) „Zpevněné plochy 
v lokalitě Garáže, příjezdové komunikace“ 

Usnesení č. 14/07R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, příjezdové 
komunikace“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.  

Usnesení č. 15/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, 
příjezdové komunikace“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Mgr. Martin Chroust, 
Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Marek Kopecký, Ing. Tomáš Kolonečný, Ing. Petr Masopust. 

4.3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy 
sladovny č.p. 645, Šluknov – etapa III“ 

Usnesení č. 16/07R/2023: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č.p. 645, Šluknov – etapa 
III“, Protokol o otevíraní nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.01.2023.  

Usnesení č. 17/07R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krovu 
a střechy sladovny č.p. 645, Šluknov – etapa III“, na základě doporučení Hodnotící komise na 
výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou předložil uchazeč, Milan Szabo, 
Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa, IČ 66079721, za cenu 3.012.756,65 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 18/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Milan Szabo, Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa, IČ 66079721, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č.p. 645, Šluknov – etapa 
III“, za cenu 3.012.756,65 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

4.4 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Výměna 58 oken na objektu 
ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ 

Usnesení č. 19/07R/2023: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Výměna 58 oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov“, 
Protokol o otevíraní nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 16.01.2023. 
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Usnesení č. 20/07R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna 58 oken na 
objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou předložil uchazeč firma APIDA s.r.o., Dušníky 
9, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 26223341, za cenu 2.115.400,33 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 21/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou APIDA s.r.o., Dušníky 9, 413 01 Roudnice nad Labem, IČ 26223341, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Výměna 58 oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov“, 
za cenu 2.115.400,33 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

4.5 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Stavební úpravy nádvoří ZŠ 
J. Vohradského, Šluknov“ 

Usnesení č. 22/07R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy nádvoří ZŠ J. Vohradského, 
Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.  

Usnesení č. 23/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Stavební úpravy nádvoří ZŠ 
J. Vohradského, Šluknov“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal 
Bušek, Náhradníci: Ing. Petr Masopust, Ing. Tomáš Kolonečný, Ing. Marek Kopecký. 

4.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Křížová cesta Království – 
obnova grotty sv. Petra a restaurování sochy sv. Petra“ 

Usnesení č. 24/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a Ing. Vojtěchem Králem, sídlem Čejetice, Nezvalova 156, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 664 21 705, 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Křížová cesta Království – obnova grotty 
sv. Petra a restaurování sochy sv. Petra“, za cenu 442.200 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu. 

4.7 Smlouva o dílo na akci „Oprava krovu a střechy kapličky Nanebevzetí Panny Marie 
v Novém Hraběcí“ 

Usnesení č. 25/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a Ing. Vojtěchem Králem, sídlem Čejetice, Nezvalova 156, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 664 21 705, 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy kapličky 
Nanebevzetí Panny Marie v Novém Hraběcí“, za cenu 113.910 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1002/2022 

Usnesení č. 26/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 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 28.02.2023 s výší mzdového příspěvku 16.000 Kč 
měsíčně, dle předloženého návrhu.  

5.2 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2022 o podávání informací podle 
zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

Usnesení č. 27/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Výroční zprávu města Šluknov za rok 
2022 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu. 

Usnesení č. 28/07R/2023: Rada města Šluknov ukládá tajemnici Městského úřadu Šluknov Ing. 
Evě Baborákové zveřejnit Výroční zprávu města Šluknov za rok 2022  
o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
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v platném znění podle § 18 odst. 1 tohoto zákona. Termín: do 28.02.2023. 

5.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mezi městem Šluknov a firmou QCM, s. r. o., Brno na 
rozšíření systému E-ZAK o zálohovací modul 

Usnesení č. 29/07R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě  
o dílo ze dne 23.04.2012 mezi městem Šluknov a firmou QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 40, č. p. 
370, 623 00 Brno, IČ 26262525, za cenu 13.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

5.4 Plán kontrol pro rok 2023 

Usnesení č. 30/07R/2023 Rada města Šluknov bere na vědomí Plán kontrol pro rok 2023, dle 
návrhu. 

Usnesení č. 31/07R/2023 Rada města Šluknov, ukládá starostovi města Ing. Tomáši 
Kolonečnému pověřit Marcelu Čurgaliovou, DiS., kontrolou plnění dotačních podmínek 
Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 
2022.  

Usnesení č. 32/07R/2023 Rada města Šluknov, ukládá starostovi města Ing. Tomáši 
Kolonečnému pověřit Bc. Michala Buška, kontrolou plnění dotačních podmínek Programu pro 
poskytování neinvestičních účelových dotací na opravy fasád a střech z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2023.  

Usnesení č. 33/07R/2023 Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, ukládá starostovi města Ing. Tomáši Kolonečnému pověřit 
Ing. Janu Kociánovou, MPA, provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2022 této příspěvkové 
organizace. 

Usnesení č. 34/07R/2023 Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, ukládá starostovi města Ing. Tomáši 
Kolonečnému pověřit Ing. Janu Kociánovou, MPA, provedením veřejnosprávní kontroly za rok 
2022 této příspěvkové organizace. 

5.5 Smlouva o poskytnutí části výtěžku veřejné sbírky 

Usnesení č. 35/07R/2023: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu  
o poskytnutí části výtěžku z veřejné sbírky, mezi městem Šluknov a společností Donio s.r.o., 
IČ 084 13 371, se sídlem Světova 523/1, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsanou obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 317514, zastoupenou Davidem 
Procházkou, jednatelem, dle předloženého návrhu. 

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

6.1 Zámecké slavnosti 2023 – Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění kulturního 
programu 

Usnesení č. 36/07/2023: Rada města Šluknov projednala a schvaluje dle Čl. 25 odst. 4 výjimku 
z užití směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek při zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na zprostředkování zajištění kulturního programu 
a technického zajištění akce „Zámecké slavnosti 2023“ ve dnech 30.06. – 01.07.2023 
a  schvaluje přímé zadání této veřejné zakázky malého rozsahu Marii Kucerové, Děčínská 298, 
407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 72654007 za celkovou konečnou cenu 1.091.550 Kč (příkazník 
není plátce DPH). 

Usnesení č. 37/07R/2023: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Příkazní smlouvu na 
zprostředkování zajištění kulturního programu a technického zajištění akce „Zámecké 
slavnosti 2023“ ve dnech 30.06. – 01.07.2023, mezi městem Šluknov (příkazce)  
a paní Marií Kucerovou (příkazník), Děčínská 298, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou,  
IČ 72654007, za celkovou konečnou cenu 1.091.550 Kč (příkazník není plátce DPH), dle 
předloženého návrhu. 
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7. Odbor vnitřní správy 

7.1 Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín 2021/2022  

Usnesení č. 38/07R/2023: Rada města Šluknov bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy 
J. Vohradského Šluknov za školní rok 2021/2022. 

8. Informace místostarosty 

 

9. Diskuze 

 

 

 
 
 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor, v. r. 
místostarosta 
 
 
 
 


