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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Informace o p řijatých usneseních 
ze 115. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 15. zá ří 2014 v kancelá ři starostky  
Program jednání:  

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OKS 

2.1   Smlouva o dílo na projekt „Kompostárna Šluknov“ – příprava podkladů ke smlouvě  
        a administrace žádosti 

3. ORŽP 
3.1 VZMR na akci „Rekonstrukce zábradlí v ul. Zeyerova Šluknov“ – smlouva o dílo  
3.2 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě s ČEZ 

Distribuce – nám. Míru 
4. OK 

4.1 Žádost o příspěvek – Prvňáčkovo sportovní dopoledne 
5. OSÚ 

5.1   Dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN prostřednictvím služby  
        online č. 2011/0161/02 

6. OSM 
 6.1 Přidělení bytů – uzavření nájemních smluv  
 6.2 Majetkové záležitosti – nebytové prostory  

7. OVS 
7.1   Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách Mateřské školy Šluknov na školní  
        rok 2014/2014 
7.2 Inspekční zpráva a Protokol o kontrole České školní inspekce v základní škole  
        J. Vohradského Šluknov 

8. Informace starostky  
9. Diskuze   

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení nep řijato. 

2. Odbor komunálních služeb (OKS)  

2.1 Smlouva o dílo na projekt „Kompostárna Šluknov“  – příprava podklad ů ke smlouv ě 
a administrace žádosti   

Usnesení č. 1/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. 117/2014 mezi 
městem Šluknov a paní Ing. Markétou Hoškovou, Osvobod itelů 3778/304, 760 01 Zlín, 
IČ 63464501, na přípravu podklad ů ke smlouv ě se SFŽP a další administraci žádosti 
k dota čnímu projektu z Opera čního programu životní prost ředí na akci „Kompostárna 
Šluknov“, za cenu 15.000 K č bez DPH, dle p ředloženého návrhu.   

3. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

3.1 VZMR na akci „Rekonstrukce zábradlí v ul. Zeyer ova Šluknov“ – smlouva o dílo  

Usnesení č. 2/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Rekonstrukce zábradlí v ul.  Zeyerova Šluknov“ firm ě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539, za nabídkovou 
cenu 114.935 K č bez DPH. 

Usnesení č. 3/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 30/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce zábradlí v ul. Zeyerova Šluknov“ 
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mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l. s r. o., se sídlem Císa řský 
378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539, za cenu ve výši 114.935 K č bez DPH, dle p ředloženého 
návrhu.  

3.2 Smlouva o p řipojení odb ěrného elektrického za řízení k distribu ční soustav ě s ČEZ 
Distribuce – nám. Míru  

Usnesení č. 4/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o p řipojení odb ěrného 
elekrického za řízení k distribu ční soustav ě do nap ěťové hladiny 0,4 kV (NN) pod 
č. 14_SOP_01_4121034814 k odb ěrnému místu ul. Nerudova p. p. č. 117/1 k. ú. Šluknov mezi 
městem Šluknov a firmou ČEZ Distribuce, a. s, Teplická 874/8, 405 02 D ěčín IV – Podmokly, 
IČ 24729035, za podmínek úhrady podílu na nákladech v e výši 40.000 K č a technických 
podmínek dle p ředloženého návrhu smlouvy. 

4. Odbor kultury (OK)  

4.1 Žádost o p říspěvek – Prv ňáčkovo sportovní dopoledne  

Usnesení nep řijato. 

5. Odbor stavební ú řad (OSÚ) 

5.1 Dodatek č. 3 ke Smlouv ě o poskytování p řístupu k ČSN prost řednictvím služby 
online č. 2011/0161/02 

Usnesení č. 5/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouv ě číslo:  
2011/0161/02 o poskytování p řístupu k ČSN ve formátu PDF prost řednictvím služby ČSN 
online, mezi m ěstem Šluknov a ČR – Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státn í 
zkušebnictví, organiza ční složkou státu, I Č 48135267 se sídlem Gorazdova 24, 128 01 Praha 
2, dle návrhu.   

6. Odbor správy majetku (OSM)  

6.1 Přidělení byt ů – uzavření nájemních smluv  

Usnesení č. 6/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uzav ření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.10.2014 do 31.12.2015 na p řidělení níže uvedené bytové jednotky v dom ě č. p. 
662, č. b. 3, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+3, č. b. 3 č. p. 662, ul. Lužická, Šluknov,  pro XXX.  

Usnesení č. 7/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uzav ření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.10.2014 do 31.12.2015 na p řidělení níže uvedené bytové jednotky v dom ě č. p., 
č. 625, č. b. 4, ul. T. G. Masaryka, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+2, č. b. 4, č. p. 625, ul. T. G. Masaryka, Šluknov,  pro XXX.   

Usnesení č. 8/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uzav ření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.10.2014 do 31.12.2015 na p řidělení níže uvedené bytové jednotky v dom ě č. p. 
915, č. b. 4, ul. Fügnerova, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+2, č. b. 4 č. p. 915, ul. Fügnerova, Šluknov,  pro XXX.    

Usnesení č. 9/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uzav ření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.10.2014 do 31.12.2015 na p řidělení níže uvedené bytové jednotky v dom ě č. p. 
590, č. b. 6, ul. Jiráskova, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+1, č. b. 6 č. p. 590, ul. Jiráskova, Šluknov,  pro XXX.  

Usnesení č. 10/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uzav ření nájemní smlouvy na 
dobu ur čitou od 01.10.2014 do 31.12.2015 na p řidělení níže uvedené bytové jednotky v dom ě 
č. p. 1093, č. b. 23, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+1, č. b. 23 č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov,  pro XXX. 
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6.2 Majetkové záležitosti – nebytové prostory  

Usnesení č. 11/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout 
nebytový prostor o celkové vým ěře 70,0 m2 ve 2.NP v budov ě č. p. 683 ul. T. G. Masaryka ve 
Šluknov ě. 

7. Odbor vnit řní správy (OVS)  

7.1 Žádost o povolení výjimky z po čtu dětí ve t řídách Mate řské školy Šluknov na školní 
rok 2014/2014  

Usnesení č. 12/115R/2014: Rada m ěsta jako z řizovatel Mate řské školy Šluknov, p říspěvkové 
organizace povoluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o p ředškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon) v platném zn ění výjimku 
z nejvyššího po čtu dětí stanoveného provád ěcím právním p ředpisem v p ěti t řídách mate řské 
školy, a to na po čet 28, 28, 28, 27 a 27 dětí, tj. o čtyři děti ve t řech t řídách a o 3 d ěti ve dvou 
třídách z celkem sedmi t říd mate řské školy dle návrhu.   

7.2 Inspek ční zpráva a Protokol o kontrole České školní inspekce v základní škole 
J. Vohradského Šluknov  

Usnesení č. 13/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy  
J. Vohradského ve Šluknov ě, bere na v ědomí Inspek ční zprávu a Protokol o kontrole,  
provedené ve dnech 09. – 11.06.2014 Českou školní inspekcí v Základní škole  
J. Vohradského, se sídlem T. G. Masaryka 678 , 407 77 Šluknov. 

Usnesení č. 14/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy  
J. Vohradského ve Šluknov ě, bere na v ědomí Zprávu o odstran ění nedostatk ů uvedených 
v protokole č. j. ČŠIU – 669/14- U ze dne 22.08.2014. 

8. Informace starostky  

Usnesení nep řijato.  

9. Diskuze   

Usnesení nep řijato.  
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


