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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 22. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OSM 

2.1 Pozemky 
2.2 Nebytové prostory 

3. OE 
3.1 Žádost spolku 1. Kočičí útulek na Vysočině, z. s. o finanční dotaci na provoz 
3.2 Změna názvu příjemce dotace – revokace usnesení RM č. 69/13R/2015  

o poskytnutí účelové dotace a usnesení RM č. 70/13R/2015 o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy  

4. OVS 
4.1 Protokol o kontrole a Výsledek šetření stížnosti – ZŠ. J. Vohradského Šluknov, kontrola 

hospodaření příspěvkových organizací 
5. ORŽP 

5.1     Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení, určeného k dodávce el.  
          energie na stavbu_ DC_Šluknov, Svojsíkova, čp. 355, úprava vNN, číslo:  
          Z_S24_12_8120049819 
5.2    Smlouva o dílo na akci „PD – Půdní vestavba 6 bytů v objektu č. p. 126, Nerudova ul., 

Šluknov“ 
5.3   Darovací smlouvy na posilovací sestavy po venkovní posilovnu v areálu Městského 

stadionu Slávy Novotného 
5.4     Smlouva o dílo na akci „Oranžové hřiště ve městě Šluknov“ 
5.5   Směrnice č. 4/2015 – Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva z ploch mimolesní 

zeleně na katastrech města Šluknov, vč. ceníku 
5.6  Smlouva o dílo na akci „Oprava nadřímsových žlabů na západním křídle budovy 

Základní školy J. Vohradského ve Šluknově“ 
6. Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě č. 1361/2007 programového vybavení CODEXIS 
7. Dodatek č. 5 ke smlouvě č. SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009 -  IS Radnice VERA – používání 

databázového systému Oracle 
8. Informace starostky 
9. Diskuze   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 1/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 251/2, katastr: Kunratice u Šluknova  
druh pozemku: zahrada, výměra: 421 m2 
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku  
kauce: 1.500 Kč  
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2.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 2/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 2887/5, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 200 m2 
P. p. č. 574/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 67 m2 
účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku  
kauce: 1.500 Kč 

2.1.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 3/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 1856/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 214 m2 
P. p. č. 1857, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 187 m2 
účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku  
kauce: 1.500 Kč 

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení nepřijato. 

2.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 4/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 2409/5, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 614 m2 
P. p. č.: část 2411/3, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako p. p. č. 2411/7 
o výměře 573 m2 
P. p. č.: 2411/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 4.543 m2 
P. p. č.: 2351, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.617 m2 
P. p. č.: 2353, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.108 m2 
P. p. č.: 2355, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 702 m2 
P. p. č.: 2356, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 713 m2 
P. p. č.: 2361/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 18.541 m2 
P. p. č.: 2361/2, katastr: Šluknov  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.681 m2 
P. p. č.: 2363, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 1.358 m2 
P. p. č.: část 2345/1, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako 
p. p. č. 2345/3 o výměře 428 m2 
účel: pozemky pod závodištěm autokrosu 

2.1.6 Zveřejnění záměru směny pozemků 

Usnesení č. 5/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 
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P. p. č. 2936/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace 
výměra: 1.745 m2, účel: přístup k pozemkům  
minimální cena: dle znaleckého posudku, kauce: 1.000 Kč 

2.1.7 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 6/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 2843, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 467 m2, účel: přístup k pozemku 677/1 

2.1.8 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 7/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č. 683, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 346 m2 
P. p. č. 684, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.063 m2 
účel: stavba hospodářského stavení se sezónním bydlením 

2.1.9 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 8/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. část 1962/4, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP (cca 1.800 m2), účel: zahrada 

2.1.10 Nezveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 9/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č. 213/3, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 126 m2, účel: parkování vozu 
P. p. č. 191, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.266 m2, účel: zahrada 
minimální cena: dle znaleckého posudku 

2.1.11 Ukončení  nájemní smlouvy výpovědí 

Usnesení č. 10/22R/2015: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1/NP-2015 
mezi městem Šluknov a XXX, výpovědí ke dni 30.09.2015. 

2.1.12 Ukončení  nájemní smlouvy výpovědí  

Usnesení č. 11/22R/2015: Rada města schvaluje ukončení nájmu pozemku p. p. č. část 520/5 
z nájemní smlouvy č. 4/NP-2013 mezi městem Šluknov a XXX, výpovědí ke dni 31.10.2015. 

2.1.13 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 12/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 2721/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 2 bm) 
v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
zařízení distribuční soustavy „DC Šluknov, ppč. 2721/20 nová kNN“, č. IP-12-40137116/P002, 
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. 

2.2 Krátkodobý pronájem nebytového prostoru 

Usnesení č. 13/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových 
prostor č. 5/NNP/2015 mezi městem Šluknov a XXX, na pronájem nebytových prostor garáže 
na st. p. č. 20/4 o výměře 121 m2 v prostorech u budovy ubytovny čp. 10 v k. ú. Království, 
obec Šluknov na dobu určitou od 14.07.2015 do 12.08.2015. Dohodnuté nájemné za 
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celkovou pronajatou plochu nebytového prostoru činí 500 Kč za pronajaté období. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Žádost spolku 1. Kočičí útulek na Vysočině, z. s. o finanční dotaci na provoz  

Usnesení č. 14/22R/2015: Rada města Šluknov projednala a rozhodla neposkytnout spolku 
1. Kočičí útulek na Vysočině, z. s. se sídlem 588 13 Polná – Skrýšov 12, IČ 03731821 
finanční dotaci na provoz. 

3.2 Změna názvu příjemce dotace – revokace usnesení RM č. 69/13R/2015  
o poskytnutí účelové dotace a usnesení RM č. 70/13R/2015 o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy 

Usnesení nepřijato. 

Usnesení nepřijato. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Protokol o kontrole a Výsledek šetření stížnosti – ZŠ. J. Vohradského Šluknov, 
kontrola hospodaření příspěvkových organizací  

Usnesení č. 15/22R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského ve Šluknově, bere na vědomí Protokol o kontrole, provedené ve dnech 18. – 
21.05.2015 Českou školní inspekcí v Základní škole J. Vohradského, se sídlem  
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov.  

Usnesení č. 16/22R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského ve Šluknově, bere na vědomí Výsledek šetření stížnosti, provedené Českou 
školní inspekcí v Základní škole J. Vohradského, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 
Šluknov. 

Usnesení č. 17/22R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského ve Šluknově, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové seznámit 
Zastupitelstvo města Šluknov s výsledkem provedené veřejnosprávní kontroly  
a šetření stížnosti provedené Českou školní inspekcí v Základní škole J. Vohradského, se 
sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov. 

Usnesení č. 18/22R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace se sídlem Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, rozhoduje o provedení 
kontroly hospodaření této příspěvkové organizace za období 07/2014 – 06/2015. 

Usnesení č. 19/22R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace se sídlem Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, ukládá starostce města 
Mgr. Evě Džumanové pověřit Ing. Janu Kociánovou, vedoucí Odboru ekonomického, 
provedením kontroly hospodaření této příspěvkové organizace za období 07/2014 – 06/2015. 

Usnesení č. 20/22R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského ve Šluknově rozhoduje o provedení kontroly hospodaření této příspěvkové 
organizace za období 07/2014 – 06/2015. 

Usnesení č. 21/22R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského ve Šluknově, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové pověřit Ing. Janu 
Kociánovou, vedoucí Odboru ekonomického, provedením kontroly hospodaření této 
příspěvkové organizace za období 07/2014 – 06/2015. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení, určeného k dodávce el. energie 
na stavbu DC_Šluknov, Svojsíkova, čp. 355, úprava vNN, číslo: 
Z_S24_12_8120049819 

Usnesení č. 22/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie na stavbu: DC_Šluknov, Svojsíkova, 
čp. 355, úprava vNN, číslo: Z_S24_12_8120049819, mezi městem Šluknov a společností ČEZ 
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Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 na 
přeložku vNN u objektu MŠ Svojsíkova 355.  

5.2 Smlouva o dílo na akci „PD – Půdní vestavba 6 bytů v objektu č. p. 126, Nerudova ul., 
Šluknov“ 

Usnesení č. 23/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 23/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Půdní vestavba 6 bytů v objektu č. p. 126, 
Nerudova ul., Šluknov“ mezi městem Šluknov a společností CTN – INFO s. r. o., Lukáš Höll, 
Horská 489/14, 405 02 Děčín II, IČ 64051056, za částku 144.000 Kč bez DPH, tj. 174.240 Kč 
včetně 21 % DPH, dle návrhu. 

5.3 Darovací smlouvy na posilovací sestavy po venkovní posilovnu v areálu Městského 
stadionu Slávy Novotného 

Usnesení č. 24/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi 
Technickými službami Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov,  
IČ 25410539 (dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), na přijetí daru posilovacích sestav pro 
venkovní posilovnu v areálu Městského stadionu Slávy Novotného Šluknov v hodnotě 
49.066.93 Kč bez DPH, tj. 59.371 Kč včetně 21 % DPH.   

Usnesení č. 25/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi Střední 
lesnickou školou a Střední odbornou školou sociální, p. o., sídlem T. G. Masaryka 580, 407 
77 Šluknov, IČ 47274719 (dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), na přijetí daru 
posilovacích sestav pro venkovní posilovnu v areálu Městského stadionu Slávy Novotného 
Šluknov v hodnotě 42.405.74 Kč bez DPH, tj. 51.311 Kč včetně 21 % DPH.   

5.4 Smlouva o dílo na akci „Oranžové hřiště ve městě Šluknov“ 

Usnesení č. 26/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na akci „Oranžové 
hřiště ve městě Šluknov“, mezi městem Šluknov a společností COLMEX,  
s. r. o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 29037221, za částku 219.677 Kč bez 
DPH, tj. 265.809 Kč včetně 21 % DPH.  

5.5 Směrnice č. 4/2015 – Pravidla pro samovýrobu palivového dřeva z ploch mimolesní 
zeleně na katastrech města Šluknov, vč. ceníku 

Usnesení č. 27/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 4/2015 – Pravidla pro 
samovýrobu palivového dřeva z ploch mimolesní zeleně na katastru města Šluknov 
s účinností od 01.08.2015, dle předloženého návrhu. 

5.6 Smlouva o dílo na akci „Oprava nadřímsových žlabů na západním křídle budovy 
Základní školy J. Vohradského ve Šluknově“ 

Usnesení č. 28/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 24/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava nadřímsových žlabů na západním křídle 
budovy Základní školy J. Vohradského ve Šluknově“, mezi městem Šluknov a firmou David 
Blažej – PROREKO, Dolní Podluží 524, IČ 71964258, za částku 293.119,51 Kč bez DPH, tj. 
354.674,61 Kč včetně 21 % DPH, dle návrhu.  

6. Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě č. 1361/2007 programového vybavení CODEXIS 

Usnesení č. 29/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k Servisní smlouvě  
č. 1361/2007 programového vybavení CODEXIS mezi městem Šluknov  
a společností ATLAS consulting spol. s r. o., se sídlem Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava – 
Moravská Ostrava, IČ 46578706, na rozšíření programového vybavení CODEXIS se 
zvýšením roční ceny za poskytování služeb o 7.500 Kč bez DPH (tj. na 39.500 Kč bez 
DPH/rok), dle předloženého návrhu.   

7.     Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. SWRp/05/55 ze dne 23.11.2009 – IS Radnice VERA –      
        používání databázového systému Oracle 

Usnesení č. 30/22R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 ke  Smlouvě  
č. SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009 mezi městem Šluknov a společností VERA, spol. s r. o., se 
sídlem Lužná 2, Praha 6 – Vokovice, IČ 62587978, na používání databázového serveru 
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Oracle, aplikovaného v rámci provozu IS Radnice VERA se zvýšením roční ceny za 
poskytování služeb o 9.123 Kč bez DPH, tj. o 11.038,83 Kč vč. DPH/rok, dle předloženého 
návrhu. 

8. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

9. Diskuze  

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


