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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 2. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 8. prosince 2014 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OSM 

2.1 Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov 
2.2 Výpověď nájemní smlouvy – autokrosové závodiště 
2.3 Přidělení bytu 
2.4 Vrácení nájemného ČRS, MO Šluknov 
2.5 Pozemky 

3. OE 
3.1 Rozpočtové provizorium na rok 2015 
3.2 ZŠ J. Vohradského Šluknov – změna odpisového plánu na rok 2014 a odpisový plán 

na rok 2015 
3.3 ZŠ J. Vohradského, Šluknov – Žádost o převod finančních prostředků z rezervního 

fondu do investičního fondu na opravu střechy 
4. ORŽP 

4.1 Informace o zmítnutí žádosti o dotaci na akci „Revitalizace secesního objektu Domu 
kultury Šluknov“ 

4.2 VZMR na akci „Projektová dokumentace na Výstavbu centra záchranných služeb ve 
Šluknově“ – výzva 

4.3 PD – Rekonstrukce Pivovarského rybníka Šluknov 
4.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Výstavba kamenné zdi s požerákem a odbahnění 

zámecké nádrže ve Šluknově“ 
4.5 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD v ul. Tovární, 

v lokalitě U Toposu ve Šluknově“ – revokace 
4.6 VZMR na akci „Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce sídliště Šluknov“ – 

výzva 
4.7 Podání žádosti o poskytnutí podpory Nadace ČEZ pro projekt „Oranžové hřiště u DPS 

ve Šluknově“  
5. Smlouva o nájmu dopravních prostředků Technických služeb Šluknov, spol. s r. o. na rok 

2015 
6. Geografický informační systém MISYS – smluvní vztahy s firmou GEPRO, spol. s r. o. Praha 

5 
7. Jmenování členů a zapisovatelů komisí RM 
8. Jmenování členek Školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov   
9. Informace starostky  
10. Diskuze   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/02R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 18/114R/2014, Usnesení č. 8/01R/2014 a Usnesení č. 9/01R/2014. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov 

Usnesení č. 2/02R/2014: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
v souladu s ustanovením § 38, 39, 85 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění, ke schválení 
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Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví města Šluknov, s účinností od 01.01.2015, dle 
předloženého návrhu.  

2.2 Výpověď nájemní smlouvy – autokrosové závodiště 

Usnesení č. 3/02R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje vypovědět nájemní smlouvu 
č. 1/NR-2012 ze dne 10.01.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.04.2014 mezi městem 
Šluknov a Sdružením přátel města Šluknova pro rozvoj kultury a sportu,  
se sídlem Nové Hraběcí 78, 407 77 Šluknov, IČ 27019578, z důvodu porušování čl. V. odst. 
15) nájemní smlouvy ve znění Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě. 

2.3 Přidělení bytu 

Usnesení č. 4/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.01.2015 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 126, č. b. 
10, ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. 10 č. p. 126, ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, pro XXX. 

2.4 Vrácení nájemného ČRS, MO Šluknov 

Usnesení č. 5/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje vrátit nájemné ČRS, MO Šluknov, 
Na Hrázi 837, Šluknov, ve výši 5.000 Kč za rok 2014 dle čl. IV nájemní smlouvy č. 47/NR-
2006.  

Usnesení č. 6/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje vrátit nájemné ČRS, MO Šluknov, 
Na Hrázi 837, Šluknov, ve výši 15.000 Kč za rok 2014 dle čl. IV nájemní smlouvy č. 25/NR-
2012.  

2.5 Pozemky 

Usnesení č. 7/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
č. 8/NP-2013 ze dne 09.04.2013, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor ekonomický 

3.1 Rozpočtové provizorium na rok 2015 

Usnesení č. 8/02R/2014: Rada města Šluknov projednala a doporučuje zastupitelstvu města 
schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2015 dle předloženého návrhu. 

3.2 ZŠ J. Vohradského Šluknov – změna odpisového plánu na rok 2014 a odpisový plán 
na rok 2015 

Usnesení č. 9/02R/2014: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje 
změnu odpisového plánu na rok 2014 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 10/02R/2014: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje 
odpisový plán na rok 2015 dle předloženého návrhu. 

3.3 ZŠ J. Vohradského, Šluknov – Žádost o převod finančních prostředků z rezervního 
fondu do investičního fondu na opravu střechy 

Usnesení č. 11/02R/2014: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, příspěvkové organizace dává souhlas k tomu, aby část prostředků 
rezervního fondu ve výši 505.592 Kč použila příspěvková organizace k posílení svého 
investičního fondu, na úhradu opravy střechy staré části budovy ul. Žižkova č. p. 722. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Informace o zmítnutí žádosti o dotaci na akci „Revitalizace secesního objektu Domu 
kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 12/02R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí informaci Ministerstva 
financí ČR ze dne 27.11.2014, č. j. MFCEDR-PR-000045-2014-58 o zamítnutí žádosti města 
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Šluknov o grant EHP-CZ06-OV-1-075-01-2014 na projekt „Revitalizace secesního objektu 
Domu kultury Šluknov“. 

4.2 VZMR na akci „Projektová dokumentace na Výstavbu centra záchranných služeb ve 
Šluknově“ – výzva 

Usnesení č. 13/02R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace na 
Výstavbu centra záchranných služeb ve Šluknově“, a to za použití elektronického nástroje a 
oslovením firem dle návrhu.  

Usnesení č. 14/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace na 
Výstavbu centra záchranných služeb ve Šluknově“ dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 15/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Projektová dokumentace na 
Výstavbu centra záchranných služeb ve Šluknově ve Šluknově“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf 
Sochor (předseda), Bc. Marek Kopecký, Ing. Dagmar Mertlová, Bc. Michal Bušek, Ing. Petr 
Masopust (členové), Ing. Tomáš Kolonečný, Mgr. Martin Chroust (náhradníci). 

4.3 PD – Rekonstrukce Pivovarského rybníka Šluknov 

 Usnesení nepřijato. 

4.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Výstavba kamenné zdi s požerákem a odbahnění 
zámecké nádrže ve Šluknově“ 

Usnesení č. 16/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
č. ORŽP 35/2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výstavba kamenné zdi 
s požerákem a odbahnění zámecké nádrže ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539 na prodloužení termínu ukončení díla do 31.03.2015, dle předloženého návrhu.  

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

Usnesení č. 17/02R/2014: Rada města Šluknov revokuje Usnesení Rady města Šluknov 
č. 5/01R/2014: části „prodloužení termínu ukončení do 19.12.2014“ se mění na: „prodloužení 
termínu ukončení do 27.03.2015“. 

4.6 VZMR na akci „Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce sídliště Šluknov“ – 
výzva 

Usnesení č. 18/02R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace na 
Rekonstrukci sídliště Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem 
dle návrhu.  

Usnesení č. 19/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace na 
Rekonstrukci sídliště Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 20/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Projektová dokumentace na 
Rekonstrukci sídliště Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Bc. Marek 
Kopecký, Ing. Dagmar Mertlová, Bc. Michal Bušek, Ing. Petr Masopust (členové), Ing. Tomáš 
Kolonečný, Mgr. Martin Chroust (náhradníci). 

4.7 Podání žádosti o poskytnutí podpory Nadace ČEZ pro projekt „Oranžové hřiště u DPS 
ve Šluknově“ 

Usnesení č. 21/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu 
z Nadace ČEZ pro projekt „Oranžové hřiště u DPS ve Šluknově“, dle  předloženého návrhu. 
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5. Smlouva o nájmu dopravních prostředků Technických služeb Šluknov, spol. s r. o. na 
rok 2015 

Usnesení č. 22/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu dopravních 
prostředků pro rok 2015 mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, 
spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 254 10 539, dle předloženého 
návrhu.  

6. Geografický informační systém MISYS – smluvní vztahy s firmou GEPRO, spol. s r. o. 
Praha 5 

Usnesení č. 23/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k licenční smlouvě 
č. 464/2008 na převod práv k užívání počítačového programového vybavení a dat mezi 
městem Šluknov a firmou GEPRO spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, 
IČ 44851529, za cenu 22.400 Kč bez DPH, dle návrhu. 

Usnesení č. 24/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. 1288/2014 na 
poskytování technické podpory geografického informačního systému MISYS mezi městem 
Šluknov a firmou GEPRO spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, 
IČ 44851529, za cenu 22.100 Kč bez DPH, dle návrhu. 

Usnesení č. 25/02R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu č. 1568/2014 na 
využívání mapové aplikace Geoportál GEPRO Premium mezi městem Šluknov a firmou 
GEPRO spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ 44851529, za cenu 0 Kč, 
dle návrhu.  

7. Jmenování členů a zapisovatelů komisí RM 

Usnesení č. 26/02R/2014: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce člena/ky Bytové komise 
pí Mgr. Evu Džumanovou, pí Bc. Evu Baborákovou, pí Bc. Marcelu Postlerovou  
a p. Jaroslava Fráňu a zapisovatelkou pí Rosvitu Hlavsovou.  

Usnesení č. 27/02R/2014: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce člena/ky Komise rozvoje  
a životního prostřední p. Ing. Stanislava Maška, p. Bc. Michala Buška, p. Bc. Marka 
Kopeckého, p. Ing. Petra Masopusta, p. Zdeňka Polesného a pí Ing. Dagmar Mertlovou  
a zapisovatelkou pí Blanku Kyselovou.   

Usnesení č. 28/02R/2014: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce člena Povodňové komise  
p. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora, p. Bc. Zdeňka Černého, p. Vladimíra Vyskočila, p. Jindřicha 
Müllera, p. Jiřího Fučíka, p. Bc. Michala Buška, p. Petra Kociána, p. Jiřího Doležala,  
p. Františka Pokorného a p. Ing. Petra Masopusta a zapisovatelkami pí Boženu Naňákovou 
a Silvii Slavíkovou, DiS.   

Usnesení č. 29/02R/2014: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce člena/ky  Ústřední 
inventarizační a likvidační komise pí Ing. Bc. Ivanu Lukešovou, p. Jana Kunzeho, Ing. Petra 
Masopusta, Ing. Ladislava Růžičku a zapisovatelkou pí Jarmilu Skotnicovou.  

Usnesení č. 30/02R/2014: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce členky Sboru pro občanské 
záležitostí pí Helenu Krejčíkovou, pí Věru Benešovou, pí Ivetu Krejčíkovou, pí Marii 
Šemberovou, pí Boženu Čubovou, pí Jaroslavu Rezkovou, pí Annu Pepelovou, pí Helgu 
Hoškovou, pí Evu Zrůstovou a pí Marcelu Podlešákovou a zapisovatelkou pí Janu 
Galbavou.  

8. Jmenování členek Školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 31/02R/2014: Rada města Šluknov jmenuje jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov podle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,  
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
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ve znění pozdějších předpisů a podle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
(obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů s účinností od 08.12.2014 do funkce členky 
Školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov starostku města Mgr. Evu 
Džumanovou, vedoucí Odboru vnitřní správy Městského úřadu Šluknov Bc. Evu 
Baborákovou a pracovnici Odboru vnitřní správy Silvii Slavíkovou, DiS. 

9.  Informace starostky 

Usnesení nepřijato.  

10. Diskuze  

 
 

 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


