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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 
ze 4. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 12. ledna 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OE 

2.1 Návrh Směrnice č. 1/2015 – Poskytování cestovních náhrad 
2.2 Aktualizace pokladen a pokladních limitů MěÚ Šluknov 

3. OK 
3.1 Pronájem v DK Šluknov – osvobození – SLŠ  
3.2 Pronájem v DK Šluknov – osvobození – Sbor dobrovolných hasičů Šluknov 
3.3 Smlouva o realizaci divadelního představení DS Hraničář Rumburk OS 

4. OVS 
4.1 Protokol o provedené kontrole Základní školy J. Vohradského Šluknov a Mateřské 

školy Šluknov 
4.2 Opatrovnictví 

5. OSM 
5.1 Odvolání proti výpovědi smlouvy č. 1/NR-2012 o nájmu pozemků (autokrosové 

závodiště) 
5.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku státu č. 45/2014 
5.3 Pozemky 

6. ORŽP 
6.1 VZMR na akci „Projektová dokumentace na Výstavbu centra záchranných služeb ve 

Šluknově“ – rozhodnutí zadavatele a schválení smlouvy o dílo  
6.2 VZMR na akci „Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce sídliště Šluknov“ – 

rozhodnutí zadavatele a schválení smlouvy o dílo 
7. Informace starostky  
8. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Návrh Směrnice č. 1/2015 – Poskytování cestovních náhrad 

Usnesení č. 1/04R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 1/2015  
– Poskytování cestovních náhrad s účinností od 13.01.2015 dle předloženého návrhu. 

2.2 Aktualizace pokladen a pokladních limitů MěÚ Šluknov 

Usnesení č. 2/04R/2015: Rada města Šluknov schvaluje aktualizaci pokladen městského 
úřadu a jejich pokladní limity s účinností od 13.01.2015 následovně: hlavní pokladna MěÚ 
limit 250.000 Kč, vedlejší pokladna Odboru kultury limit 20.000 Kč, vedlejší pokladna 
Odboru komunálních služeb limit 10.000 Kč, vedlejší pokladna Regionálního informačního 
centra limit 30.000 Kč a vedlejší pokladna pečovatelské služby limit 10.000 Kč. 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Pronájem v DK Šluknov – osvobození – SLŠ a SOŠS 

Usnesení č. 3/04R/2015: Rada města Šluknov na základě žádosti třídy 4. L Střední lesnické 
školy a Střední odborné školy sociální Šluknov, schvaluje osvobození od úhrady pronájmu 
velkého sálu v Domě kultury Šluknov pro konání maturitního plesu dne 16.01.2015.  
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3.2 Pronájem v DK Šluknov – osvobození – Sbor dobrovolných hasičů Šluknov 

Usnesení č. 4/04R/2015: Rada města Šluknov na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů 
Šluknov schvaluje osvobození od úhrady pronájmu velkého sálu v Domě kultury Šluknov 
pro konání výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů Šluknov dne 30.01.2015 
v době od 18:00 hod. do 02:00 hod. 

3.3 Smlouva o realizaci divadelního představení DS Hraničář Rumburk OS 

Usnesení č. 5/04R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci divadelního 
představení „Leč pro nimroda“ mezi městem Šluknov a Divadelním souborem Hraničář 
Rumburk, zastoupeným paní Janou Zachovou, Filipov 222, 407 53 Jiříkov, IČ 64676471, 
které se uskutečnění dne 16.01.2015 v 19:00 hod. ve Šluknovském zámku, za částku 
3.000 Kč, dle návrhu. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Protokol o provedené kontrole Základní školy J. Vohradského Šluknov a Mateřské 
školy Šluknov 

Usnesení č. 6/04R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí Protokol o provedené kontrole 
Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace. 

Usnesení č. 7/04R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí Protokol o provedené kontrole 
Základní školy J. Vohradského Šluknov, příspěvkové organizace. 

4.2 Opatrovnictví 

Usnesení č. 8/04R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí Usnesení Okresního soudu 
v Děčíně č. j. 16 P 60/2013-45, o ustanovení opatrovníka v opatrovnické věci XXX omezené 
ve svéprávnosti.  

Usnesení č. 9/04R/2015: Rada města Šluknov pověřuje Bc. Petru Svobodovou výkonem 
funkce opatrovníka XXX, která byla soudem omezena ve svéprávnosti. 

Usnesení č. 10/04R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí Usnesení Okresního soudu 
v Děčíně č. j. 7 P 49/2013-41, o ustanovení opatrovníka v právní věci XXX.   

Usnesení č. 11/04R/2015: Rada města Šluknov pověřuje Bc. Petru Svobodovou výkonem 
funkce opatrovníka XXX, která byla soudem zbavena způsobilosti k právním úkonům. 

Usnesení č. 12/04R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí Usnesení Okresního soudu 
v Děčíně č. j. 9 P 146/2008-294, o ustanovení opatrovníka v opatrovnické věci XXX, omezené 
ve svéprávnosti. 

Usnesení č. 13/04R/2015: Rada města Šluknov pověřuje Bc. Petru Svobodovou výkonem 
funkce opatrovníka XXX, omezené ve svéprávnosti, která byla soudem omezena ve 
svéprávnosti. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Odvolání proti výpovědi smlouvy č. 1/NR-2012 o nájmu pozemků (autokrosové 
závodiště) 

Usnesení nepřijato.  

5.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku státu č. 45/2014 

Usnesení č. 14/04R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o bezúplatném převodu majetku státu č. 45/2014 mezi městem Šluknov a Českou republikou 
– Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčím právu 376/1, 128 01 Praha 2, 
IČ 00551023. 
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5.3 Pozemky 

5.3.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 15/04R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: část 2731/1, katastr: Císařský  
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 8 m2 
účel: umístění včelstev, minimální cena:  200 Kč/rok 

5.3.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 16/04R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout níže 
uvedený pozemek. 

P. p. č.: 683, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 346 m2 
účel: pastva koní, minimální cena: 0,10 Kč/m2/rok  

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 VZMR na akci „Projektová dokumentace na Výstavbu centra záchranných služeb ve 
Šluknově“ – rozhodnutí zadavatele a schválení smlouvy o dílo 

Usnesení č. 17/04R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace na Výstavbu centra záchranných 
služeb ve Šluknově “, Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) a Zprávu o posouzení  
a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 07.01.2015. 

Usnesení č. 18/04R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová 
dokumentace na Výstavbu centra záchranných služeb ve Šluknově “ „a to nabídky, kterou 
jako nejvhodnější předložil uchazeč firma Valbek, spol. s r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 
460 01 Liberec, středisko Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, 
IČ 48266230, za cenu 274.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 19/04R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou Valbek, spol. s r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec, středisko 
Ústí nad Labem, Děčínská 717/21, 400 03 Ústí nad Labem, IČ 48266230 na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace na Výstavbu centra záchranných 
služeb ve Šluknově “ za cenu 274.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

6.2 VZMR na akci „Projektová dokumentace na akci Rekonstrukce sídliště Šluknov“ – 
rozhodnutí zadavatele a schválení smlouvy o dílo 

Usnesení č. 20/04R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace na Rekonstrukci sídliště 
Šluknov“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) a Zprávu o posouzení a hodnocení 
nabídek (příloha č. 2) ze dne 07.01.2015. 

Usnesení č. 21/04R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Projektová 
dokumentace na Rekonstrukci sídliště Šluknov“, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější 
předložil uchazeč firma Pro Projekt s.r.o., se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, 
IČ 25487892, za cenu 345.000 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/04R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou Pro Projekt, s. r. o. se sídlem Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, 
IČ 25487892, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Projektová dokumentace 
na Rekonstrukci sídliště Šluknov“, za cenu 345.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 23/04R/2015: Rada města Šluknov ukládá vedoucí ORŽP Ing. Mertlové jednat  
s Ing. Davidem Dvořákem, se sídlem Rumburk o odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo  
a na příští schůzi RM předložit návrh na odstoupení od uzavřené smlouvy o dílo na 
zpracování PD na rekonstrukci a výstavbu chodníku na Císařský, vč. inženýringu a dále pak 
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návrh na uzavření nové smlouvy o dílo na zpracování PD s uchazečem, který se v rámci již 
zrealizovaného poptávkového řízení na tuto VZMR umístil na 2., příp. na 3 místě 
(Ing. Drahota, firma Pro Projekt). Termín: do příští schůze RM, tj. do 26.01.2015. 

7. Informace starostky 

Usnesení nepřijato.  

8. Diskuze  

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


