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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 přijatých usneseních 
z 1. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 24. listopadu 2014 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. ORŽP 

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského, 
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“ 

2.2 „Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 
Šluknov“ – informace o stavbě 

2.3 „Zateplení mateřské školy Žižkova 1032, Šluknov“ – informace o stavbě 
2.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD v ul. Tovární, 

v lokalitě U Toposu ve Šluknově“ 
2.5 Zadání VZMR na akci „PD Oprava krovu a zajištění statiky sladovny Šluknov – 

Zámecká 645“ 
2.6 Informace o rozhodnutí MŽP a KÚ ÚK – integrované povolení č. 5 a 7 pro zařízení 

“Skládka Rožany“ 
3. OE 

3.1 Návrh Směrnice č. 12/2014 – Podpisové vzory 
4. OVS 

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na personální audit 
4.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 

organizace 
4.3 Žádost o dotaci na projekt „Podpora terénní práce Šluknov“ na rok 2015 
4.4 Žádost Oblastní charity Šluknov – podpora žádosti o dotaci 

5. OSM 
5.1 Majetkové záležitosti 
5.2 Přidělení bytů 
5.3 Svoz komunálního odpadu z objektů města 
5.4 Plán inventur na rok 2014 
5.5 Pozemky 

6. Stanovení komisí RM, počtu členů a jmenování předsedů 
7. Informace starostky  
8. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/01R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení  
č. 16/104R/2014, Usnesení č. 15/114R/2014 a Usnesení č. 16/114R/2014. 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského 
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov  

Usnesení č. 2/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
č. ORŽP 17/2014 mezi městem Šluknov a firmou STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 
Děčín I, IČ 43222323 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení 
tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, na vícepráce ve výši 
59.776,10 Kč bez DPH a prodloužení termínu ukončení prací do 07.11.2014, dle 
předloženého návrhu.  
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2.2 „Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 
Šluknov“ – informace o stavbě 

Usnesení č. 3/01R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí informace o průběhu realizace 
akce „Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 
Šluknov“ dle předloženého návrhu.  

2.3  „Zateplení mateřské školy Žižkova 1032, Šluknov“ – informace o stavbě 

Usnesení č. 4/01R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí informace o průběhu realizace 
akce „Zateplení mateřské školy Žižkova 1032,  Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

2.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD v ul. Tovární, 
v lokalitě U Toposu ve Šluknově“ 

Usnesení č. 5/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  
č. ORŽP 26/2014 na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD v ul. Tovární, v lokalitě  
U Toposu ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou Stavební firma Bardzák, s. r. o., 
Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001, na prodloužení termínu 
ukončení prací do 19.12.2014, dle předloženého návrhu. 

2.5 Zadání VZMR na akci „PD Oprava krovu a zajištění statiky sladovny Šluknov – 
Zámecká 645“ 

Usnesení č. 6/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 36/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD Oprava krovu a zajištění statiky sladovny 
Šluknov – Zámecká“ mezi městem Šluknov a firmou Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 70, 
473 01 Nový Bor, IČ 156 71 712  za nabídkovou cenu ve výši 119.000 Kč bez DPH, dle 
předloženého návrhu.  

2.6 Informace o rozhodnutí MŽP a KÚ ÚK – integrované povolení č. 5 a 7 pro zařízení 
“Skládka Rožany“ 

Usnesení č. 7/01R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí informace o změně č. 5 
integrovaného povolení pro zařízení Skládka Rožany a změně č. 7 integrovaného povolení 
pro zařízení Skládka Rožany, dle vydaného rozhodnutí MŽP ČR č. j. 1876/530/14/Hen ze dne 
13.11.2014 a KÚ ÚK č. j.1339/ZPZ/09/IP-7/Z7/Tom ze dne 13.11.2014.  

Usnesení č. 8/01R/2014: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 17/114R/2014 tak, že se za slova „hřišti na sídlišti“ doplňuje čárka a za ní následující text: 
„rekonstrukce chodníků, rekonstrukce komunikací, rekonstrukce parkovacích míst a jejich 
zkapacitnění minimálně o 20 %. VZMR bude realizována prostřednictvím elektronického 
nástroje.“ Termín splnění se mění z „do 31.10.2014“ na: „do 31.12.2014“. 

Usnesení č. 9/01R/2014: Rada města Šluknov ukládá ORŽP zpracovat Plán oprav místních 
komunikací v havarijním stavu. Termín splnění: do příštího schůze RM. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Návrh Směrnice č. 12/2014 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 10/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 12/2014  
– Podpisové vzory s účinností od 01.12.2014 dle předloženého návrhu. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na personální audit 

Usnesení č. 11/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
mezi městem Šluknov a společností PROFI-MEN, s. r. o., se sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec 
Králové, IČ 62024990, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Personální audit pro 
město Šluknov“, kterým se prodlužuje doba plnění díla o 4 dny, tj. do 19.12.2014, dle 
návrhu. 
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4.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace 

Usnesení č. 12/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje přiznání mimořádné odměny 
ředitelce Mateřské školy Šluknov paní Evě Heinzové v souvislosti se zhodnocením 
pracovního výkonu, zhodnocením plnění úkolů při přípravě nového školního roku  
a dále při zajišťování oprav a údržby všech budov mateřské školy, při dohledu nad 
výměnou oken Svojsíkova 352 a  zateplení a fasády Žižkova 1032, za pomoc při úklidu po 
výměně oken a za koordinování akcí na základě získání dotace z Rozvojového programu 
Podpory logopedické prevence v předškolním vzdělávání, dle návrhu. 

4.3 Žádost o dotaci na projekt „Podpora terénní práce Šluknov“ na rok 2015 

Usnesení č. 13/01R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí žádost o dotaci na projekt 
„Podpora terénní práce Šluknov“ pro rok 2015 a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov“ 
projekt a podání žádosti o dotaci schválit. 

4.4 Žádost Oblastní charity Šluknov – podpora žádosti o dotaci 

Usnesení č. 14/01R/2014: Rada města Šluknov na základě žádosti Oblastní charity Šluknov, 
se sídlem Farní 154, 407 77 Šluknov, IČ 73635502 neschvaluje podporu žádosti pro Úřad 
vlády v programu „Prevence sociální vyloučení a komunitní práce“, z důvodu nepředložení 
kompletního projektu. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Majetkové záležitosti 

5.1.1 Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 14/NNP-2004 

Usnesení č. 15/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 14/NNP-2004 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem 
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, dle návrhu. 

5.1.2 Zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor a pozemků 

Usnesení č. 16/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytový prostor o výměře 225,0 m2 v 1. NP v budově č. p. 648, která je součástí stavební 
pozemkové parcely č. 154/1 o výměře 494 m2 v k. ú. Šluknov. 

Usnesení č. 17/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytový prostor o výměře 140,8 m2 v 1.NP v budově č. p. 4, která je součástí stavební 
pozemkové parcely č. 8 o výměře 343 m2 v k. ú. Šluknov. 

Usnesení č. 18/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytový prostor o výměře 19 m2 v 1.NP v budově č. p. 651, která je součástí stavební 
pozemkové parcely č. 345 o výměře 411 m2 v k. ú. Šluknov. 

Usnesení č. 19/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytový prostor o výměře 19,32 m2 v 1.NP v budově č. p. 1093, která je součástí stavební 
pozemkové parcely č. 1346/67 o výměře 2236 m2 v k. ú. Šluknov. 

Usnesení č. 20/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
pozemek p. č. 1575/1 o výměře 11503 m2 v k. ú. Šluknov, pozemek p. č. 1574 o výměře 7316 
m2 v k. ú. Šluknov a pozemek p. č. 1577 o výměře 1044 m2 v k. ú. Šluknov. 

Usnesení č. 21/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
pozemek st. p. č. 2266 o výměře 25 m2 se stavbou bez č. p. v k. ú. Šluknov a pozemek 
p. č. 2265 o výměře 1817 m2 v k. ú. Šluknov. 

5.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 22/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.12.2014 do 31.12.2015 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 1093, č. b. 14, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. 14 č. p. 1093, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, pro XXX.  
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Usnesení č. 23/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.12.2014, na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, 
č. b. 32, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. 32 č. p. 1093, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, pro XXX.    

5.3 Svoz komunálního odpadu z objektů města 

Usnesení č. 24/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke smlouvě o odvozu 
a odstranění odpadu č. 006/O/TS mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, 
spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 s účinností od 01.01.2015, 
dle předloženého návrhu. 

5.4 Plán inventur na rok 2014 

Usnesení č. 25/1R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Plán inventur na rok 2014 dle 
předloženého návrhu. 

5.5 Pozemky 

5.5.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 26/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 25.11.2014 paní XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem 
zřízení zahrady. 

P. p. č. 213/3, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 126 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

5.5.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 27/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 25.11.2014 panu XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem 
zřízení zahrady. 

Část p. p. č. 2564/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 280 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

Usnesení č. 28/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 25.11.2014 panu XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem 
zřízení zahrady. 

Část p. p. č. 2564/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 240 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

Usnesení č. 29/01R/2014: Rada města Šluknov neschvaluje pronájem níže uvedených 
pozemků panu XXX, z důvodu, že mu v objektu č. p. 359 končí nájemní vztah.  

P. p. č. 2564/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.952 m2  

p. p. č. 2563, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 579 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

5.5.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 30/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 2563, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 579 m2  
účel: zahrada, minimální cena: 2,50 Kč/m2/rok 
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5.5.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 31/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č. 1037/3, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.065 m2  
P. p. č. 1037/4, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.183 m2  
P. p. č. 1037/5, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 526 m2  
P. p. č. 1037/6, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 36 m2  
účel: pastva skotu, minimální cena: 0,10 Kč/m2/rok 

5.5.5 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 32/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
č. 57/NP-2009 ze dne 02.12.2009 ke dni 30.11.2014. 

5.5.6 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 33/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 1024/2 – trvalý travní porost o výměře dle GP (výměra cca 15 bm) v k. ú. Rožany, 
obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění a provozování zemní elektrické přípojky NN pro 
č. e. 101 k. ú. Rožany, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

5.5.7 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 34/01R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 275/2 – vodní plocha o výměře dle GP (výměra cca 5 bm) v k. ú. Království, obec 
Šluknov, za účelem umístění výústního objektu kanalizace předčištěných vod z DČOV pro 
nový RD, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX a XXX. 

5.5.8 Souhlas se stavbou 

Usnesení č. 35/01R/2014: Rada města Šluknov uděluje souhlas se stavbou „DC 049 030 
Šluknov, VDJ křížový vrch - rekonstrukce vodojemu a vodovodu z. č. 4849/4“, investor 
Severočeská vodárenská společnost, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, na 
pozemcích ve vlastnictví města Šluknov p. č. 1754, 1725/2, 1716/1, 1720/1 a 1725/1 v k. ú. 
Šluknov. 

6. Stanovení komisí RM, počtu členů a jmenování předsedů 

Usnesení č. 36/01R/2014: Rada města Šluknov zřizuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích Bytovou komisi a stanovuje počet členů komise na 5. 

Usnesení č. 37/01R/2014: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, do funkce předsedy Bytové komise paní Boženu 
Zemanovou. 

Usnesení č. 38/01R/2014: Rada města Šluknov zřizuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích Povodňovou komisi a stanovuje počet členů komise na 11.  

Usnesení č. 39/01R/2014: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích a v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 zák. č. 254/2001 Sb., 
o vodách ve znění pozdějších předpisů do funkce předsedy Povodňové komise paní 
Mgr. Evu Džumanovou. 

Usnesení č. 40/01R/2014: Rada města Šluknov zřizuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích Komisi rozvoje a životního prostředí a stanovuje počet 
členů komise na 7. 

Usnesení č. 41/01R/2014: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, do funkce předsedy Komise rozvoje a životního prostředí 
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pana Mgr. Bc. Rudolfa Sochora. 

Usnesení č. 42/01R/2014: Rada města Šluknov zřizuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích Ústřední inventarizační a likvidační komisi a stanovuje 
počet členů komise na 5. 

Usnesení č. 43/01R/2014: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, do funkce předsedy Ústřední inventarizační a likvidační 
komise paní Mgr. Evu Džumanovou.  

Usnesení č. 44/01R/2014: Rada města Šluknov zřizuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích Komisi Sbor pro občanské záležitosti a stanovuje počet 
členů sboru na 11. 

Usnesení č. 45/01R/2014: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích, do funkce předsedy Komise Sboru pro občanské 
záležitosti paní Emílii Procházkovou. 

7.  Informace starostky 

Usnesení nepřijato.  

8. Diskuze  

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.          
starostka města 


