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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 11. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 23. března 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OVS 

2.1 Účelový dar - ZŠ 
3. OE 

3.1 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov – změna odpisového plánu na rok 
2015 

3.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov a Mateřská Škola Svojsíkova – finanční vztah 
zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2015 

3.3 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů 
za obec za rok 2014 

4. OK 
4.1 Nájemní smlouva – výstavní expozice „Krysáci“ 
4.2 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení -  Musica dolce vita 

5. ORŽP 
5.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu péče o krajinu pro projekt „Omezení 

výskytu a likvidace křídlatky na katastru města Šluknov“ 

5.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu zeleň do měst a jejich okolí pro 
projekt „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve Šluknově“ 

5.3 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
z odběrného místa ul. Nerudova p. p. č. 117/1 v k. ú. Šluknov 

6. OSM 
6.1 Pojistná smlouva č. 80011***15 Skupinové pojištění úrazu 
6.2 Pozemky 
6.3 Ubytování osob pobírajících doplatek na bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb. v platném 

znění 
6.4 VZMR na akci -  „Výměna oken a dveří na č. p. 1096 - 1099 v ul. Rumburská, Šluknov“ 

- vyhlášení 
6.5 Dohoda o narovnání mezi městem Šluknov a Sdružením přátel města Šluknova pro 

rozvoj kultury a sportu   
7. Informace starostky  
8. Diskuze     

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/11R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 19/10R/2015. 

Usnesení č. 2/11R/2015: Rada města Šluknov ukládá ORŽP uplatnit reklamaci kvality 
předaného díla dle SoD – Projektová dokumentace na rekonstrukci radnice u zhotovitele 
(firma Multitechnik – divize II.) z důvodu nesouladu projektové dokumentace a rozpočtu  
a nekompletnosti projektové dokumentace. Termín: do 30.03.2015. 

Usnesení nepřijato 
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2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Účelový dar – ZŠ 

Usnesení č. 3/11R/2014: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
ve Šluknově schvaluje přijetí účelového daru – interaktivní tabule pro výuku 1. ročníku od 
dárce – XXX, dle předloženého návrhu.  

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov – změna odpisového plánu na rok 
2015 

Usnesení č. 4/11R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov schvaluje změnu odpisového 
plánu na rok 2015, dle předloženého návrhu.  

3.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov a Mateřská Škola Svojsíkova – finanční vztah 
zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2015 

Usnesení č. 5/11R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace stanovuje její závazné 
ukazatele na rok 2015, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 6/11R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace stanovuje její závazné ukazatele na 
rok 2015, dle předloženého návrhu.   

3.3 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů 
za obec za rok 2014 

Usnesení č. 7/11R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu 
o poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů 
a poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech s daněmi souvisejících, a to 
zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 
2014 a jeho podání místně příslušnému správci daně do 01.07.2015 mezi městem Šluknov  
a Ing. Pavlem Lampou, Lužické náměstí 158, 408 01 Rumburk, IČ 41347366, dle 
předloženého návrhu. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Nájemní smlouva – výstavní expozice „Krysáci“ 

Usnesení č. 8/11RM/2015: Rada města Šluknov schvaluje Nájemní smlouvu o zajištění 
výstavní expozice „Krysáci“ mezi městem Šluknov a Ondřejem Sedláčkem, DiS., Hekrova 
851, Praha 4, 14900 IČ: 01665804 , která se uskuteční v období od 04.05.2015 do 24.07.2015 
ve Šluknovském zámku, za cenu 45.000 Kč, bez dopravy, dle návrhu. 

4.2 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení – Musica dolce vita 

schvaluje Smlouvu o zajištění a provedení uměleckého vystoupení mezi městem Šluknov 
a Danielou Demuthovou, Nad Krocinkou 645/70, 190 00 Praha 9, IČ 75901544, na vystoupení 
Musica dolce vita – Jarní poetická zastavení, které se uskuteční dne 10.04.2015 od 
19:00 hodin ve Šluknovském zámku, za cenu 15.000 Kč, dle návrhu.   

5. Odbor rozvoje a životního prostředí ORŽP) 

5.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu péče o krajinu pro projekt „Omezení 
výskytu a likvidace křídlatky na katastru města Šluknov“ 

Usnesení č. 10/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu 
z Programu péče o krajinu pro projekt „Omezení výskytu a likvidace křídlatky na katastru 
města Šluknov“ dle  předloženého návrhu. 
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5.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu zeleň do měst a jejich okolí pro 
projekt „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve Šluknově“ 

Usnesení č. 11/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu ze 
Státního fondu životního prostředí ČR  pro projekt „Odborné ošetření dřevin v zámeckém 
parku ve Šluknově“ dle  předloženého návrhu. 

5.3 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
z odběrného místa ul. Nerudova p. p. č. 117/1 v k. ú. Šluknov 

Usnesení č. 12/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o připojení odběrného 
elekrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) pod 
č. 15_SOP_01_4121081675 k odběrnému 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 Děčín IV – Podmokly, 
IČ 24729035 za podmínek úhrady podílu na nákladech ve výši 40.000 Kč a technických 
podmínek, dle předloženého návrhu smlouvy. 

6. Odbor správy majetku (OSM) 

6.1 Pojistná smlouva č. 80011***15 Skupinové pojištění úrazu  

Usnesení č. 13/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu č. 80011***15 – 
Skupinové pojištění úrazu mezi městem Šluknov a AIG Europe Limited, se sídlem The AIG 
Building, 58 Fenchurch Street, Londýn jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, 
organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 4/1031,110 00 Praha1, IČ 242 
32 777, dle předloženého návrhu.

6.2 Pozemky 

6.2.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 14/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě 
č. 3/NP-2012 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

6.2.2 Zveřejnění záměru výpůjčky pozemku 

Usnesení č. 15/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru vypůjčit ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. 2802/7, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 4 m2 z celkové 42 m2  
účel: stavba „Rekonstrukce silničního mostku ev. č. 2662-2 přes Lesní potok ve Šluknově-
Království“, cena: bezplatně 

6.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení nepřijato. 

6.2.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 16/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 519/14, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.753 m2 
účel: pastva skotu, minimální cena: 0,10 Kč/m2/rok  
P. p. č.: 175/2, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 11.881 m2 
účel: pastva skotu, minimální cena: 0,10 Kč/m2/rok  
P. p. č.: 111/3, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 9.738 m2 
účel: pastva skotu, minimální cena: 0,10 Kč/m2/rok  
P. p. č.: 648/2, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.253 m2 
účel: pastva skotu, minimální cena: 0,10 Kč/m2/rok  
P. p. č.: 648/3, katastr: Království  
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druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 5.164 m2 
účel: pastva skotu, minimální cena: 0,10 Kč/m2/rok  

6.3 Ubytování osob pobírajících doplatek na bydlení dle zákona č. 111/2006 Sb. v platném 
znění 

Usnesení č. 17/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje v souladu s ustanovením § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přenesení pravomoci města vydávat souhlas 
s ubytováváním sociálně slabých osob na Městské ubytovně Království podle zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů na Odbor správy 
majetku Městského úřadu Šluknov.  

Usnesení č. 18/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Ceník poplatků za ubytování 
a služeb na Městské ubytovně v Království s účinností od 01.04.2015, dle návrhu. 

Usnesení č. 19/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Smlouvu o ubytování 
(přechodném nájmu) na Městské ubytovně v Království č. p. 10, 407 77 Šluknov, dle 
předloženého návrhu. 

6.4 VZMR na akci – „Výměna oken a dveří na čp. 1096 – 1099 v ul. Rumburská, Šluknov“ 
– vyhlášení 

Usnesení č. 20/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 1096 – 1099  
v ul. Rumburská, Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem dle 
návrhu.  

Usnesení č. 21/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 
1096 - 1099 v ul. Rumburská, Šluknov“ dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 22/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 
1096 - 1099 v ul. Rumburská, Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), 
Ing. Petr Masopust, Zdeněk Polesný, Bc. Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký (členové) 
a náhradníci  Bc. Zdeněk Černý, Ing. Stanislav Mašek, Jiří Beneš a Mgr. Martin Chroust.  

6.5 Dohoda o narovnání mezi městem Šluknov a Sdružením přátel města Šluknova pro 
rozvoj kultury a sportu 

Usnesení č. 23/11R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o narovnání mezi městem 
Šluknov a Sdružením přátel města Šluknova pro rozvoj kultury a sportu,  
se sídlem Nové Hraběcí 78, 407 77 Šluknov, IČ 27019578, dle předloženého návrhu.  

7. Informace starostky 

Usnesení nepřijato.  

8. Diskuze  

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


