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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 9. schůze Rady města Šluknov 

konané 22. února 2023 v kanceláři starosty 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
2.2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
2.3 Přidělení bytů 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Zadávací řízení na akci “Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 

2023“  
3.2 Zadávací řízení na veřejné zakázky v roce 2023 – 2. část 
3.3 Veřejné zakázka malého rozsahu na akci „Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, plocha 

PG 4“ 
3.4 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Zpevněné plochy v lokalitě 

Garáže, příjezdové komunikace“ 
3.5 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Stavební úpravy nádvoří 

ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Smlouva o poskytnutí reklamy 
4.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2022 
4.3 Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města na rok 2023 

5. Odbor vedení města 
5.1 Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1288/2014 na poskytování technické podpory 

geografického informačního systému MISYS 
5.2 Smlouva o zpracování osobních údajů 
5.3 Dodatek č. 3 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 

prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1002/2022 
5.4 Dohody o provedení práce – JSDHO 
5.5 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností dvou přípravných tříd ve 

školním roce 2023/2024 
6. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 

6.1 Smlouva o výpůjčce – Oblastní muzeum v Děčíně 
7. Informace starosty 
8.      Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/09R/2023 Rada města Šluknov schvaluje program 9. schůze rady města dne 
22.02.2023 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Dodatky k dohodám o honitbách Šluknov a Velký Šenov 
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Usnesení č. 2/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k Dohodě o poskytnutí 
finanční náhrady za užívání honebních pozemků č. 4/2016 honitba Šluknov, dle návrhu. 

Usnesení č. 3/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o poskytnutí 
finanční náhrady za užívání honebních pozemků č. 13/2016 honitba Velký Šenov, dle návrhu. 

2.1.2 Zveřejnění záměru prodeje nemovitosti 

Usnesení č. 4/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedenou nemovitost.  
nemovitost: zemědělská stavba bez čp./če. na p. p. č. 323, katastrální území: Císařský 
druh stavby: zemědělská stavba, výměra: 48 m2 
účel: sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na pozemku 

2.1.3 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 5/09R/2023: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 21/04R/2022 ze dne 
19.12.2022. 

Usnesení č. 6/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene přístupu 
a příjezdu přes p. p. č. 2514/1 – lesní pozemek, p. p. č. 2545/2 – lesní pozemek, p. p. č. 2448/3 
- lesní pozemek, p. p. č. 2617/6 – trvalý travní porost a p. p. č. 3119/2 -  ostatní plocha, ostatní 
komunikace k p. p. č. 2514/4 – ostatní plocha a st. p. č. 361 – zastavěná plocha a nádvoří, 
vše v k. ú. Císařský, obec Šluknov, na základě vypracovaného GP č. 518-5/2023, za cenu 
20 Kč/bm, minimálně 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch pana Mgr. Romana Seinera, Luční 
306/3, Bystřice, 417 02 Dubí – vlastníka p. p. č. 2514/4 a p. p. č. 361 v k. ú. Císařský, obec 
Šluknov. Zatížený vlastník město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688.  

2.1.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 7/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4023361, 
DC_Šluknov, ppč. 89, nové kNN, na části p. p. č. 80  – ostatní plocha, ostatní komunikace 
v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
kabelového vedení kNN pro stavbu „č. IV-12-4023361, DC_Šluknov, ppč. 89, nové kNN“, za 
cenu 2.000 Kč, bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV 
– Podmokly. 

2.1.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 8/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. ID 68363 IP-
12-4015064  DC-Šluknov, č.parc.2300/67,kNN,SS100, na části p. p. č. 2300/1  – zahrada v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
kabelového vedení kNN pro stavbu „č. ID 68363 IP-12-4015064  DC-Šluknov, 
č. parc.2300/67,kNN,SS100“, za cenu 2.000 Kč, bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.   

2.2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

2.2.1 Nebytové prostory v budově č. p. 285 na nám. Míru 

Usnesení č. 9/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor na dobu určitou od 01.03.2023 do 31.12.2025 mezi městem Šluknov 
a MVDr. Václavem Žáčkem, Studánka 291, 407 47 Varnsdorf, IČ 40215733 na pronájem 
prostor o výměře 85 m2 v 1. NP objektu č. p. 285 na p. p. č. 182 v k. ú. Šluknov, za účelem 
provozování veterinární činnosti, dle návrhu. 

2.2.2 Kancelář SK Šluknov na městském stadionu – ukončení smlouvy  

Usnesení č. 10/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje ke dni 28.2.2023 ukončení Smlouvy 
o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 30.11.2022 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 
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účelem provozování kanceláře spolku, z důvodu zařazení těchto prostor v jiné nájemní 
smlouvě. 

2.3 Přidělení bytů    

Usnesení č. 11/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.03.2023 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, 
č. b. XX, ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. 28, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XX. 

Usnesení č. 12/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.03.2023 do 31.12.2023 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 838, č. b. XX, ul. Libušina Šluknov, dle návrhu.  

Byt č. 1, č. p. 838, ul. Libušina, Šluknov, pro XX. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Zadávací řízení na akci “Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 
2023“ 

Usnesení č. 13/09R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve 
Šluknově pro rok 2023“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle 
návrhu.  

Usnesení č. 14/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Údržba, svoz a likvidace veřejné 
zeleně ve Šluknově pro rok 2023“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Mgr. Martin Chroust, 
Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Bc. Ing. Marek Kopecký, Ing. Tomáš 
Kolonečný. 

3.2 Zadávací řízení na veřejné zakázky v roce 2023 – 2. část  

Usnesení č. 15/09R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově 
v roce 2023“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 16/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava komunikací ve Šluknově 
v roce 2023“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, 
náhradníci: Ing. Marek Kopecký, Ing. Tomáš Kolonečný, Ing. Petr Masopust. 

Usnesení č. 17/09R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova objektu bývalé márnice na 
hřbitově v Království“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle 
návrhu. 

Usnesení č. 18/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Obnova objektu bývalé márnice 
na hřbitově v Království“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Mgr. Martin Chroust, Bc. 
Michal Bušek, náhradníci: Ing. Marek Kopecký, Ing. Tomáš Kolonečný, Ing. Petr Masopust.  

3.3 Veřejné zakázka malého rozsahu na akci „Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, plocha 
PG 4“ 

Usnesení č. 19/09R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o udělení výjimky dle odst. 4, čl. 
25 Směrnice č. 9/2016 – O zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek k užití 
přímého zadání zakázky „Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, plocha PG 4“. 

Usnesení č. 20/09R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, plocha PG 
4“ společností 2RV stavební s. r. o., sídlem Vilémov 308, 407 80 Vilémov, IČ 08824347 za 
nabídkovou cenu 827.494,14 Kč bez DPH.  
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Usnesení č. 21/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 4/2023 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, plocha PG 
4“ městem Šluknov a společností 2RV stavební s. r. o., sídlem Vilémov 308, 407 80 Vilémov, 
IČ 08824347 za nabídkovou cenu 827.494,14 Kč bez DPH. 

3.4 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Zpevněné plochy 
v lokalitě Garáže, příjezdové komunikace“ 

Usnesení č. 22/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Zpevněné plochy v lokalitě Garáže, příjezdové 
komunikace“, Protokol o otevíraní nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 
15.02.2023.  

Usnesení č. 23/09R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zpevněné plochy 
v lokalitě Garáže, příjezdové komunikace“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou předložil uchazeč, SKANSKA a. s, sídlem 
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ 26271303, za cenu 999.821,70 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 24/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akci „Zpevněné 
plochy v lokalitě Garáže, příjezdové komunikace“ mezi městem Šluknov a firmou SKANSKA 
a. s, sídlem Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8-Karlín, IČ 26271303, za cenu 999.821,70 Kč 
bez DPH. 

3.5  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Stavební úpravy nádvoří 
ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ 

Usnesení č. 25/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy nádvoří ZŠ J. Vohradského, Šluknov“, 
Protokol o otevíraní nabídek, posouzení a hodnocení nabídek ze dne 20.02.2023.  

Usnesení č. 26/09R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy 
nádvoří ZŠ J. Vohradského, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou předložil uchazeč firma 2RV stavební 
s.r.o., Vilémov 308, 407 80 Vilémov, IČ 08824347, za cenu 3.141.829,05 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 27/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou 2RV stavební s.r.o., Vilémov 308, 407 80 Vilémov, IČ 08824347, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy nádvoří ZŠ J. Vohradského, 
Šluknov“, za cenu 3.141.829,05 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Smlouva o poskytnutí reklamy 

Usnesení č. 28/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí reklamy na 
akci „Výběžek free LIVE 23“ konanou dne 21.10.2023 v Rumburku mezi městem Šluknov 
a Attack from North, z. s., Spojovací 371/2, 40801 Rumburk, IČ 22665234 za smluvní cenu 3 
000 Kč, dle předloženého návrhu. 

4.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2022 

Usnesení č. 29/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2022. 

4.3 Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města na rok 2023 

Usnesení č. 30/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádosti o dotace a provedla jejich 
hodnocení v souladu s vyhlášeným Programem pro poskytování neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2023.  

Usnesení č. 31/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Apoštolská církev sbor Varnsdorf, se sídlem 
Národní 2826, Varnsdorf, IČ 68975376 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
40.000 Kč. 
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Usnesení č. 32/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Apoštolská církev sbor Varnsdorf, se sídlem 
Národní 2826, Varnsdorf, IČ 68975376 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 40.000 Kč na účel: Pronájem studentské kavárny 
Oliie. 

Usnesení č. 33/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov poskytnout neinvestiční účelové dotace Martinu Bilinski, se sídlem Karlovo 
údolí 565, Šluknov, datum narození: XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
50.000 Kč. 

Usnesení č. 34/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Marii Brodinové, se sídlem Budišínská 865, 
Šluknov, datum narození: XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 20.000 Kč. 

Usnesení č. 35/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Marii Brodinové, se sídlem Budišínská 865, 
Šluknov, datum narození: XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2023, a to ve výši 20.000 Kč na účel: Exkurze a besedy neformální skupiny 
seniorů. 

Usnesení č. 36/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Centru LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 406/20, 
Liberec, IČ 28731191 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení č. 37/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Centrem LIRA, z. ú., se sídlem Matoušova 
406/20, Liberec, IČ 28731191 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2023, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Služby raná péče.  

Usnesení č. 38/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Českému červenému kříži Děčín, 
místní skupina Šluknov se sídlem Císařský 200, Šluknov, IČ 00426067 z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2023 ve výši 60.000 Kč.  

Usnesení č. 39/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní 
organizace Šluknov, se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ 00482811 z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2023 ve výši 20.000 Kč.  

Usnesení č. 40/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Českým rybářským svazem, z. s., místní 
organizace Šluknov, se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ 00482811 o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 20.000 Kč na účel: 
Činnost dětí a mládeže rybářského kroužku.  

Usnesení č. 41/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Ivanu Gatta, se sídlem T. G. Masaryka 570, 
Šluknov, datum narození: XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 5.000 Kč.  

Usnesení č. 42/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Ivanem Gatta, se sídlem T. G. Masaryka 570, 
Šluknov, datum narození: XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2023, a to ve výši 5.000 Kč na účel: Projekt Salta fitness – strong core.  

Usnesení č. 43/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Junáku – českému skautu, středisko Seveřan 
Šluknov, se sídlem Karlova, Šluknov, IČ 49888382 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve 
výši 4.500 Kč.  

Usnesení č. 44/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Junákem – českým skautem, střediskem 
Seveřan Šluknov, se sídlem Karlova, Šluknov, IČ 49888382 o poskytnutí neinvestiční 
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účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 a to ve výši 4.500 Kč na účel: Činnost 
organizace v roce 2023. 

Usnesení č. 45/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace KČT, odbor Šluknov, se sídlem Dr. Milady Horákové 200, 
Šluknov, IČ 22754601 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 35.000 Kč.  

Usnesení č. 46/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a KČT, odbor Šluknov, se sídlem Dr. Milady 
Horákové 200, Šluknov, IČ 22754601 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2023 a to ve výši 35.000 Kč na účel: MALÝ a VELKÝ turista, ví, zná, 
dovede.  

Usnesení č. 47/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Kostce Krásná Lípa, p.o. se sídlem Masarykova 1094/4, Krásná 
Lípa, IČ 75139090 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 20.000 Kč. 

Usnesení č. 48/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Kostkou Krásná Lípa, p.o., se sídlem 
Masarykova 1094/4, Krásná Lípa, IČ 75139090 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 20.000 Kč na účel: Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny v krizi.  

Usnesení č. 49/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Kruhu přátel vážné hudby z.s. se 
sídlem Císařský 11, Šluknov, IČ 68975180 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
60.000 Kč. 

Usnesení č. 50/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8, IČ 61383198 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 10.000 Kč.  

Usnesení č. 51/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Linkou bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 
Praha 8, IČ 61383198 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2023 a to ve výši 10.000 Kč na účel: Linka bezpečí pro děti a mládež z města Šluknov.  

Usnesení č. 52/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Mandavan, z.s.,  se sídlem Ústavní 95, Praha 8, IČ 61383198 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 10.000 Kč.  

Usnesení č. 53/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Mandavan, z.s., se sídlem Studánka 334, 
Varnsdorf, IČ 03732363 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2023 a to ve výši 10.000 Kč na účel: Tour de Feminin 2023. 

Usnesení č. 54/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Mažoretky Berušky Šluknov z.s. se 
sídlem Karlova 864, Šluknov, IČ 17613698 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
25.000 Kč.  

Usnesení č. 55/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Post Bellum z.ú. se sídlem 
Španělská 1073/10, Praha 2, IČ 26548526 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
25.000 Kč.  

Usnesení č. 56/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Království, 
se sídlem Království 221, Šluknov, IČ 66102278 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve 
výši 49.000 Kč. 

Usnesení č. 57/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Království, se sídlem Království 221, Šluknov, IČ 66102278 o poskytnutí neinvestiční 
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účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 a to ve výši 49.000 Kč na účel: 
Celoroční činnost 2023.  

Usnesení č. 58/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Šluknov, se sídlem 
Budišínská 840, Šluknov, IČ 66102375 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
40.000 Kč.  

Usnesení č. 59/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů 
Šluknov, se sídlem Budišínská 840, Šluknov, IČ 66102375 o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 40.000 Kč na účel: Celoroční 
činnost 2023. 

Usnesení č. 60/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Schrödingerově institutu – středisko volného času 
pro Šluknovský výběžek, se sídlem Londýnská 562/3a, Jiříkov, IČ 71341510 z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2023 ve výši 13.500 Kč.  

Usnesení č. 61/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Schrödingerovým institutem – středisko 
volného času pro Šluknovský výběžek, se sídlem Londýnská 562/3a, Jiříkov, IČ 71341510 o 
poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 
13.500 Kč na účel: Nákup vybavení do nového střediska SI ve Šluknově.  

Usnesení č. 62/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci SK Šluknov, z. s., se sídlem 
Žižkova 1051, Šluknov, IČ 64707571 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
360.000 Kč. 

Usnesení č. 63/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Spolku přátel motocrossu pro rozvoj mládeže 
Šluknov, z. s., se sídlem Jiříkovská 646/42, Rumburk, IČ 22687297 z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2023 ve výši 5.000 Kč.  

Usnesení č. 64/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem přátel motocrossu pro rozvoj 
mládeže Šluknov, z. s., se sídlem Jiříkovská 646/42, Rumburk, IČ 22687297 o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 5.000 Kč na 
účel: Zajištění motocrossové sezóny na rok 2023.   

Usnesení č. 65/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Spolku Němců a přátel německé kultury  
v ČR se sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, Vinohrady, IČ 00006009 z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2023 ve výši 25.000 Kč.  

Usnesení č. 66/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem Němců a přátel německé kultury 
v ČR, se sídlem Vocelova 602/3, Praha 2, Vinohrady, IČ 00006009 o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 25.000 Kč na účel: 
Činnost v roce 2023.  

Usnesení č. 67/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Spolku radost dětem Šluknov, se sídlem 
Rumburská 717, Šluknov, IČ 22871918 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
33.000 Kč.  

Usnesení č. 68/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem radost dětem Šluknov, se sídlem 
Rumburská 717, Šluknov, IČ 22871918 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 33.000 Kč na účel: Celoroční činnost dětí a mládeže. 
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Usnesení č. 69/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Spolku SEVEŘAN se sídlem T. G. Masaryka 321, 
Šluknov, IČ 68455127 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 47.000 Kč.  

Usnesení č. 70/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem SEVEŘAN, se sídlem 
T. G. Masaryka 321, Šluknov, IČ 68455127 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 47.000 Kč na účel: Loutková představení 
pro veřejnost. 

Usnesení č. 71/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a navrhuje Zastupitelstvu 
města Šluknov poskytnout neinvestiční účelovou dotaci Svazu tělesně postižených v ČR – 
místní organizace Šluknov, se sídlem Lužická 1093, Šluknov, IČ 72753625  z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2023 ve výši 50.000 Kč.  

Usnesení č. 72/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Šluknovskému království, o. s., se sídlem 
Království 59, Šluknov, IČ 26678373 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
20.000 Kč.  

Usnesení č. 73/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Šluknovským královstvím, o. s. se sídlem 
Království 59, Šluknov, IČ 26678373 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 20.000 Kč na účel: Celoroční činnost 2023. 

Usnesení č. 74/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Martě Švecové, s adresou trvalého pobytu 
Císařský 292, Šluknov, datum narození XXX z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
13.000 Kč. 

Usnesení č. 75/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Martou Švecovou, s adresou trvalého 
pobytu Císařský 292, Šluknov, datum narození: XXX o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 a to ve výši 13.000 Kč na účel: Činnost 
Mykologického spolku Šluknov. 

Usnesení č. 76/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace „Veteranklubu Sever z. s.“ se sídlem Vilémov 222, 
Vilémov u Šluknova, IČ 22841962 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení č. 77/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a „Veteranklubem Sever z. s.“, se sídlem 
Vilémov 222, Vilémov u Šluknova, IČ 22841962 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 5.000 Kč na účel: Veteránem Severem 
2023.  

Usnesení č. 78/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace WHITE LIGHT I, z. ú., se sídlem Pražská 166/47, 
Ústí nad Labem – město, Vaňov, IČ 64676803 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 
25.000 Kč. 

Usnesení č. 79/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a WHITE LIGHT I, z. ú., se sídlem Pražská 
166/47, Ústí nad Labem – město, Vaňov, IČ 64676803 o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 25.000 Kč na účel: Terénní 
program WHITE LIGHT I. Šluknovsko.  

Usnesení č. 80/09R/2023: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Základní kynologická organizace č. 467, se sídlem 
Císařský 340, Šluknov, IČ 64676960 z rozpočtu města Šluknov na rok 2023 ve výši 30.000 Kč. 

Usnesení č. 81/09R/2023: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření 
veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní kynologická organizace č. 467, se 
sídlem Císařský 340, Šluknov, IČ 64676960 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
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z rozpočtu města Šluknov na rok 2023, a to ve výši 30.000 Kč na účel: Činnost ZKO v roce 
2023. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 1288/2014 na poskytování technické podpory 
geografického informačního systému MISYS 

Usnesení č. 82/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 1288/2014 na poskytování technické podpory geografického informačního systému 
MISYS mezi městem Šluknov a společností GEPRO spol. s r. o., Štefánikova 52, 150 00 
Praha 5, IČ 44851529 dle předloženého návrhu. 

5.2 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Usnesení č. 83/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zpracování osobních 
údajů mezi městem Šluknov a společností Eurosat CS, spol. s r. o., Jamborova 25, 615 00 
Brno, IČ 63472210, dle předloženého návrhu. 

5.3 Dodatek č. 3 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1002/2022 

Usnesení č. 84/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 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 31.03.2023 s výší mzdového příspěvku 16.000 Kč 
měsíčně, dle předloženého návrhu. 

5.4 Dohody o provedení práce – JSDH 

Usnesení č. 85/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje v souvislosti s ustanovením  
§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, uzavření 
dohod o provedení práce se členy JSDH, na základě dohody o členství v JSDH. 

5.5 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností dvou přípravných tříd ve 
školním roce 2023/2024 

Usnesení č. 86/09R/2023: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov schvaluje pokračování dvou přípravných tříd základní školy pro 
školní rok 2023/2024 dle § 47 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

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

6.1 Smlouva o výpůjčce – Oblastní muzeum v Děčíně 

Usnesení č. 87/09R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 2023/5 na 
mobiliář do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku (seznam mobiliáře je uveden 
v příloze této smlouvy) mezi městem Šluknov (vypůjčitel) a Oblastním muzeem v Děčíně, 
Čs. Mládeže 1/31, 405 02 Děčín (půjčitel), IČ 00360210 na dobu od 02.02.2023 do 02.02.2025 
(bezúplatně), dle návrhu. 

8. Informace starosty 

 

9. Diskuze 

 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Kolonečný, v. r.  
starosta 
 


