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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 7. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 9. února 2015 v kancelá ři starostky  
Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OSM 

2.1 Ukončení smluv na pronájem nebytových prostor 
2.2 Pronájem bytu č. 2 v ul. č. p. 683 
2.3 Pozemky 

3. OK 
3.1 Návrh na pojištění výstav pořádaných ve Šluknovském zámku  
3.2 Smlouva o realizaci divadelního představení „Jak je důležité míti Filipa“ 
3.3 Smlouva o veřejném provedení uměleckého výkonu -  VOILA! 
3.4 Smlouva o veřejné produkci bicího souboru WILD STICKS 
3.5 Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění koncertního programu na akci „Zámecké 

slavnosti 2015“ 
4. OVS 

4.1 Žádost společnosti MP House o znovu posouzení zamítavého vyjádření k výstavbě 
podporovaných bytů 

4.2 Žádost o výjimku z placení nájmu tělocvičny 
4.3 Žádost o povolení pokračování činnosti přípravné třídy základní školy ve školním roce 

2015/2016 
4.4 Výpověď Smlouvy významného zákazníka T-mobile Czech Republic, a. s. 

5. OE 
5.1 Informace o plnění rozpočtu za období leden až prosinec 2014 
5.2 Mateřská škola Šluknov – odpisový plán na rok 2015 
5.3 ZŠ a MŠ Šluknov – schválení účetní závěrky a projednání výsledku hospodaření za rok 

2014 
6. ORŽP 

6.1 Žádost o poskytnutí podpory v rámci operačního programu Životního prostředí 
podporovaných z FS a Evropského fondu pro regionální rozvoj na akci „Zateplení 
mateřské školy ul. Svojsíkova Šluknov“ 

6.2 Odstoupení od smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku na 
Císařský Šluknov – I. a II. etapa", schválení smlouvy o dílo na PD – výstavba chodníku 
na Císařský II. etapa 

6.3 Smlouva č. 00361431 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
na akci „Pasport zeleně a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města 
Šluknov“ 

6.4 Smlouva o dílo na "Strategický plán rozvoje města Šluknov 2016 – 2026" 
7. Informace starostky  
8. Diskuze    

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení č. 1/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu o pln ění Usnesení 
č. 12/06R/2015. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Ukončení smluv na pronájem nebytových prostor 

2.1.1 Ukončení nájemní smlouvy č. 2/NNP/2014 
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Usnesení č. 2/07R/2015:Rada m ěsta Šluknov bere na v ědomí výpov ěď Smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání č. 2/NNP/2014 panem XXX a trvá na výpov ědní lh ůtě, 
stanovené smlouvou o nájmu, tj. 6 m ěsíců. 

2.1.2  Ukončení nájemní smlouvy č. 4/NNP/2014 

Usnesení č. 3/07R/2015: Rada m ěsta vyhovuje žádosti Schrödingerova institutu, a sc hvaluje 
ukon čení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání  č. 4/NNP/2014 mezi m ěstem 
Šluknov a Schrödingerovým institutem, se sídlem St řelecká 1800, 407 47 Varnsdorf ke dni 
28.02.2015. 

2.2 Pronájem bytu č. 2 v ul. č. p. 683 

Usnesení č. 4/07R/2015: Rada m ěsta ukládá vedoucímu Odboru správy majetku m ěsta 
Ing. Petru Masopustovi vypracovat ve spolupráci s p rávním zástupcem m ěsta návrh 
nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 2 v č. p. 683 s vloženou investicí na rekonstrukci bytu 
ze strany nájemce. Termín: do p říští sch ůze Rady m ěsta Šluknov.  

2.3 Pozemky 

2.3.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 5/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 851/2, katastr: Království  
druh pozemku: zahrada, vým ěra: 554 m2 
účel: sekání trávy, minimální cena : 0,10 Kč/m2/rok  

2.3.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 519/16, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 554 m2 
účel: sekání trávy, minimální cena : 0,10 Kč/m2/rok  

2.3.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: část 1785/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: zahrada, vým ěra: 126 m2 
účel: zahrada, minimální cena : 2,50 Kč/m2/rok  
P. p. č.: 1785/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: zahrada, vým ěra: 17 m2 
účel: pozemek pod garáží, minimální cena : 2,50 Kč/m2/rok  
P. p. č.: část 1785/3, katastr: Šluknov  
druh pozemku: zahrada, vým ěra: 23 m2 
účel: pozemek pod garáží, minimální cena : 2,50 Kč/m2/rok  

2.3.4 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 8/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozem ku 
na dobu ur čitou od 31.03.2015 do 30.08.2015 XXX, za cenu 200 K č/období, za ú čelem 
umíst ění včelstev. 

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

2.3.5 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 9/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozem ku 
na dobu neur čitou od 10.02.2015 XXX, za cenu 0,10 K č/m2/rok, za ú čelem pastvy koní. 
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P. p. č.: 683, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, vým ěra: 346 m2 
účel: pastva koní, cena : 0,10 Kč/m2/rok  

2.3.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemk ů 

Usnesení č. 10/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: část 2409/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: lesní pozemek, vým ěra: dle GP č. 1755-35/2014 vedený jako p. p. č. 2409/5 – 
trvalý travní porost o výměře 614 m2 
P. p. č.: část 2411/3, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: dle GP (asi 1.000 m2) 
P. p. č.: část 2411/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 4.543 m2 
P. p. č.: 2351, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 1.617 m2 
P. p. č.: 2353, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 1.108 m2 
P. p. č.: 2355, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra: 702 m2 
P. p. č.: 2356, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra: 713 m2 
P. p. č.: 2361/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 18.541 m2 
P. p. č.: 2361/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra: 2.681 m2 
P. p. č.: 2363, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra: 1.358 m2 
P. p. č.: část 2345/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra: dle GP (asi 600 m2) 
účel: pozemky pod závodištěm, minimální cena : dle znaleckého posudku  

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Návrh na pojišt ění výstav po řádaných ve Šluknovském zámku 

Usnesení č. 11/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje návrh na pojišt ění výstav ve 
Šluknovském zámku, dle návrhu – varianty č. 1, tj. uzav řít souhrnnou pojistku za všechny 
výstavy pro rok 2015 s celkovou výši pojistného 24. 697 Kč. 

3.2 Smlouva o realizaci divadelního p ředstavení „Jak je d ůležité míti Filipa“ 

Usnesení č. 12/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci divadelní ho 
představení mezi m ěstem Šluknov a Divadelním souborem Hrani čář, o. s., zastoupeným 
Janou Zachovou, Filipov 222, 407 53 Ji říkov 2, IČ 646 76 471, na divadelní p ředstavení „Jak 
je důležité míti Filipa“, konané dne 20.03.2015 od 19:00  hodin ve Šluknovském zámku, za 
cenu 4.000 K č, dle návrhu. 

3.3 Smlouva o ve řejném provedení um ěleckého výkonu -  VOILA! 

Usnesení č. 13/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o ve řejném provedení 
uměleckého výkonu – koncertu skupiny VOILA! dne 27.02. 2015 od 19:00 hodin ve 
Šluknovském zámku, mezi m ěstem Šluknov a Zdenkou Trvalcovou, Blanická 27, 120  00 
Praha 2, IČ 887 95 039, za cenu 15.000 K č, dle návrhu. 

3.4 Smlouva o ve řejné produkci bicího souboru WILD STICKS 

Usnesení č. 14/07RM/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o ve řejné produkci 
bicího souboru WILD STICKS – Váno ční koncert, dne 13.12.2015 od 18:00 hodin ve 
Šluknovském zámku, mezi m ěstem Šluknov a XXX, za cenu 24.446 K č, dle návrhu. 
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3.5 Příkazní smlouva na zprost ředkování zajišt ění koncertního programu na akci 
„Zámecké slavnosti 2015“ 

Usnesení č. 15/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje P říkazní smlouvu na 
zprost ředkování koncertního programu, zajišt ění ozvu čení, osv ětlení podia v četně jeho 
zastřešení na akci „Zámecké slavností 2015“ ve dnech 26.  - 27.06.2015 mezi m ěstem 
Šluknov a paní Marií Kucerovou, Agentura Ma-Ja, D ěčínská 298, 407 56 Ji řetín pod 
Jedlovou, I Č 72654007, v celkové cen ě 566.280 Kč včetně DPH dle návrhu. 

4. Odbor vnit řní správy (OVS) 

4.1 Žádost spole čnosti MP House o znovu posouzení zamítavého vyjád ření k výstavb ě 
podporovaných byt ů 

Usnesení č. 16/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov na základ ě žádosti spole čnosti MP House 
Investing, s. r. o., Vratislavova 28/20, 120 00 Pra ha 2, provozovna Míru 218, 417 31 
Novosedlice, I Č 27192580 neschvaluje zám ěr této spole čnosti vybudovat 7 malometrážních 
bytů o velikosti 2+1, 1+1 a garsoniéru na adrese Sídliš tě č. p. 1027, 407 77 Šluknov 
k podporovanému bydlení. 

4.2 Žádost o výjimku z placení nájmu t ělocvi čny 

Usnesení č. 17/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje výjimku z placení nájmu t ělocvi čny 
při Základní škole J. Vohradského ve Šluknov ě pro Mate řskou školu Šluknov, p říspěvkovou 
organizaci v rámci projektu „Sportovní školi čka“, dle návrhu. 

4.3 Žádost o povolení pokra čování činnosti p řípravné t řídy základní školy ve školním 
roce 2015/2016  

Usnesení č. 18/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov schvaluje znovuz řízení přípravné t řídy základní školy pro školní 
rok 2015/2016 dle § 47 zákona č. 561/2004Sb., o p ředškolním, základním, st ředním, vyšším 
odborném a jiném vzd ělávání (školský zákon), ve zn ění pozd ějších p ředpis ů. 

4.4 Výpov ěď Smlouvy významného zákazníka T-mobile Czech Republ ic, a. s. 

Usnesení č. 19/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje podání výpov ědi Smlouvy 
významného zákazníka spole čnosti T-mobile Czech Republic, a. s., Tomí čkova 2144/1, 149 
00 Praha 4, IČ 64949681. 

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Informace o pln ění rozpo čtu za období leden až prosinec 2014 

Usnesení č. 20/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov projednala a bere na v ědomí informaci 
o pln ění rozpo čtu p říjmů a výdaj ů za období leden až prosinec 2014. 

5.2 Mateřská škola Šluknov – odpisový plán na rok 2015 

Usnesení č. 21/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Mate řské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov sc hvaluje odpisový plán na rok 
2015 dle p ředloženého návrhu .  

5.3 ZŠ a MŠ Šluknov – schválení ú četní závěrky a projednání výsledku hospoda ření za 
rok 2014 

Usnesení č. 22/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Mate řské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, Šluknov, p říspěvkové organizace schvaluje její ú četní závěrku za rok 2014.   

Usnesení č. 23/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, p říspěvkové organizace schvaluje její ú četní závěrku za rok 2014.   

Usnesení č. 24/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, p říspěvkové organizace, projednala výsledek hospoda ření za rok 
2014 a schvaluje jeho p řevod ve výši 175.878,70 K č do rezervního fondu p říspěvkové 
organizace. 
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Usnesení č. 25/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Mate řské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, Šluknov, p říspěvkové organizace projednala výsledek hospoda ření za rok 
2014 a schvaluje jeho p řevod ve výši 183.353,52 K č do rezervního fondu p říspěvkové 
organizace.   

6. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

6.1 Žádost o poskytnutí podpory v rámci opera čního programu Životního prost ředí 
podporovaných z FS a Evropského fondu pro regionáln í rozvoj na akci „Zateplení 
mateřské školy ul. Svojsíkova Šluknov“ 

Usnesení č. 26/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
podpory v rámci opera čního programu Životního prost ředí podporovaných z FS 
a Evropského fondu pro regionální rozvoj na akci „Z ateplení mate řské školy ul. Svojsíkova 
355 Šluknov“.  

6.2 Odstoupení od smlouvy o dílo na akci  „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku na 
Císařský Šluknov – I. a II. etapa", schválení smlouvy o dílo na PD – výstavba 
chodníku na Císa řský II. Etapa  

Usnesení č. 27/07R/2015: Rada města Šluknov schvaluje odstoupení od smlouvy  
o dílo č. ORŽP 11/2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Rekonstr ukce 
a dostavba chodníku na Císa řský Šluknov – I. a II. etapa" s firmou Ing. David D vořák, Skalní 
397/15, 408 01 Rumburk 2, I Č 68285001 na pln ění zpracování projektové dokumentace na 
II. etapu z d ůvodu porušení smlouvy podstatným zp ůsobem, tedy nedodání zpracované 
projektové dokumentace a zma ření realizace (II. etapy PD) díla.  

Usnesení č. 28/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 3/2015 
mezi m ěstem Šluknov a firmou Pro Projekt, s. r. o. se sídl em Starok řečanská 34, 408 01 
Rumburk, I Č 25487892, na realizaci ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Projektová 
dokumentace na výstavbu chodníku ul. Dr. E. Beneše na Císařský Šluknov – II. etapa“, za 
cenu 94.000 K č bez DPH, dle p ředloženého návrhu.  

Usnesení č. 29/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov ukládá pí Ing. Dagmar Mertlové, vedoucí  
ORŽP, doslat výzvu k p ředání díla na zpracování PD na rekonstrukci radnice  zpracovateli, 
firm ě Multitechnik – divize II Chomutov s termínem k 28. 02.2015. Termín: do 11.02.2015. 

6.3 Smlouva č. 00361431 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ž ivotního prost ředí ČR 
na akci „Pasport zelen ě a inventarizace d řevin na ve řejných prostranstvích m ěsta 
Šluknov“ 

Usnesení č. 30/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu č. 00361431  
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního pr ost ředí ČR v rámci Národního 
programu „Program zele ň do m ěst a jejich okolí“ mezi m ěstem Šluknov a Státním fondem 
životního prost ředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 P raha 11, 
IČ 00020729, na akci „Pasport zelen ě a inventarizace d řevin na ve řejných prostranstvích 
města Šluknov“, vedenou pod registra čním číslem 00361431 ve výši podpory SFŽP 518.364 
Kč. 

Usnesení č. 31/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov ukládá starostce m ěsta Šluknov Mgr. Ev ě 
Džumanové podepsat Smlouvu č. č. 00361431 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prost ředí ČR v rámci Národního programu „Program zele ň do m ěst a jejich okolí“ 
na akci „Pasport zelen ě a inventarizace d řevin na ve řejných prostranstvích m ěsta Šluknov“ 
vedenou pod registra čním číslem 00361431 ve výši podpory SFŽP 518.364 K č. Termín: do 
13.02.2015. 

6.4 Smlouva o dílo na "Strategický plán rozvoje m ěsta Šluknov 2016 – 2026"  

Usnesení č. 32/07R/2015: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 4/2015 
mezi m ěstem Šluknov a panem Ing. Lu ďkem Suchomelem, Sportovní 78, 468 51 Smržovka, 
IČ 40180921 na realizaci ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Strategický pl án rozvoje 
města Šluknov 2016 - 2026“, za cenu 50.000 K č bez DPH, dle p ředloženého návrhu.  

 



 6

7. Informace starostky 

Usnesení nep řijato.  

8. Diskuze  

Usnesení nep řijato.  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města 


