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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 28. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 23. září 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Nájemní smlouva - ZŠ J. Vohradského Šluknov 
3. Odbor kultury 

3.1 Smlouva o výkonu umělecké činnosti č. KAZ/00715 
3.2 Smlouva o výpůjčce – Šluknovský zámek 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Přidělení bytů – uzavření nájemních smluv 
4.2 Pozemky 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava kapličky v Království u kostela“ 
5.2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „DK Šluknov – 3. NP, oprava místnosti č. 3.12“ 
5.3 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. ORŽP 17/2015 „Opravy komunikací a udržovací 

stavební práce ve městě Šluknov v roce 2015“ 
5.4 Dodatek č. 1 k SoD na akci „Protipovodňová opatření města Šluknov“ 
5.6 Dodatek č. 4 k licenční smlouvě se společností GEPRO 
5.6 Nájemní smlouvy na stavbu „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD u Toposu, Šluknov“ 
5.7 Revitalizace křížku nad zastávkou, Císařský - Zeckelův kříž 

6. Odbor ekonomický 
6.1 Návrh Směrnice č. 6/2015 – Podpisové vzory   
6.2 Darovací smlouva o poskytnutí věcného daru pro Sbor dobrovolných hasičů města 

Šluknov  
6.3 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 

města Šluknov na rok 2016 
6.4 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – Žádost o použití finančních 

prostředků rezervního fondu na posílení investičního fondu na odstranění havárie vody 
7. Informace starostky 
8. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato.  

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Nájemní smlouva - ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 1/28R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, 
schvaluje Nájemní smlouvy mezi Základní školou J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, 
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, IČ 49888579 a XXX na pronájem místnosti č. 3 (třída 
2. B), v budově č. p. 772 na Žižkově ulici za účelem výuky anglického jazyka od 01.10.2015 
do 31.05.2016 za cenu 80 Kč za 1 hodinu pronájmu, dle návrhu. 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva o výkonu umělecké činnosti č. KAZ/00715 

Usnesení č. 2/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výkonu umělecké 
činnosti na kulturní pořad „Bylo, nebylo“ s herečkou Michaelou Dolinovou v rámci akce 
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„Den úcty ke stáří“, konané dne 01.10.2015 od 15.00 hodin v Domě kultury Šluknov, mezi 
městem Šluknov a Agenturou KAZ – Zdeněk Kaňka, Dělnická 328,473 01 Nový Bor, 
IČ 42166241, za cenu 13.000 Kč, dle návrhu. 

3.2 Smlouva o výpůjčce – Šluknovský zámek 

Usnesení č. 3/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce dle 
§ 2193a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi městem 
Šluknov („vypůjčitel") a XXX („půjčitel"), na výpůjčku movitého majetku – souboru 
movitých věcí (dětské pokojíčky a panenky, noční oděv na figurínu a zástěra), uvedených 
v příloze č. 1 smlouvy, za účelem vystavení v nově zřizované expozici – prohlídkovém 
okruhu ve Šluknovském zámku, dle návrhu. Výpůjčka se sjednává na dobu neurčitou a je 
bezplatná. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Přidělení bytů – uzavření nájemních smluv 

Usnesení č. 4/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.10.2015 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
571, č. b. XX, ul. Rumburská, Šluknov dle návrhu. 

Byt 1+3, č. b. XX č. p. 571, ul. Rumburská, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 5/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.10.2015 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
590, č. b. XX, ul. Jiráskova, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 0+1, č. b. XX č. p. 590, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 6/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.10.2015, na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 125, č. b. 
XX, ul. Nerudova, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 0+1, č. b. XX č. p. 125, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 7/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.10.2015 do 31.12.2015 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
1093, č. b. XX, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+1, č. b. XX č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

4.2 Pozemky 

4.2.1 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 8/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 13/NP-
2006 mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.12.2015. 

4.2.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 9/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.  550/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.811 m2 
účel: sekání trávy, minimální cena: 0,10 Kč/m2 

5.  Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava kapličky v Království u kostela“ 

Usnesení č. 10/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
č. ORŽP 18/2015 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava kapličky  
v Království u kostela“ mezi městem Šluknov a Ing. Vojtěchem Králem, se sídlem Čejetice, 
Nezvalova 156, 293 01  Mladá Boleslav, IČ 664 21 705, na  prodloužení termínu ukončení díla 
do 31.10.2015, dle předloženého návrhu. 
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5.2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „DK Šluknov – 3. NP, oprava místnosti č. 3.12“ 

Usnesení č. 11/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo 
č. ORŽP 12/2015 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „DK Šluknov – 3. NP, oprava 
místnosti č. 3.12“ 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 
16.11.2015, dle předloženého návrhu.  

5.3 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. ORŽP 17/2015 „Opravy komunikací a udržovací 
stavební práce ve městě Šluknov v roce 2015“ 

Usnesení č. 12/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č.1 k Smlouvě o dílo 
č. ORŽP 17/2015 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Opravy komunikací  
a udržovací stavební práce ve městě Šluknov v roce 2015“ mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 
za cenu méněprací ve výši –11.226,38 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 

5.4 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo na akci „Protipovodňová opatření města Šluknov“ 

Usnesení č. 13/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. ORŽP 20/2015 na akci „Protipovodňová opatření města Šluknov“ mezi městem 
Šluknov a firmou ENVIPARTNER, sídlem Vídeňská 55, 639 00 Brno IČ 283 58 589, na 
nerealizaci části předmětu díla, která se týká podání a administrace projektové žádosti, 
a s tím souvisejícím snížením ceny díla, dle předloženého návrhu.  

5.5 Dodatek č. 4 k licenční smlouvě se společností GEPRO 

Usnesení č. 14/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 k licenční smlouvě 
464/2008 na převod práv k užívání počítačového vybavení a dat mezi městem Šluknov 
a firmou GEPRO spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 52, 150 00 Praha 5, IČ 448 51 529, na 
rozšíření o modul pasportu mobiliáře za cenu 16.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

5.6 Nájemní smlouvy na stavbu „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD u Toposu, Šluknov“ 

Usnesení č. 15/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Nájemní smlouvu na vodní dílo 
označené jako: „Šluknov – vodovod pro obytný dům a 3 RD u Toposu“, mezi městem 
Šluknov a firmou Severočeská vodárenská společnost, a. s., IČ 490 99 469, se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za cenu 1 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Nájemní smlouvu na vodní dílo 
označené jako „Šluknov – kanalizace pro obytný dům a 3 RD u Toposu“, mezi městem 
Šluknov a firmou Severočeská vodárenská společnost, a. s.,  IČ 490 99 469, se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, za cenu 1 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

5.7 Revitalizace křížku nad zastávkou, Císařský - Zeckelův kříž 

Usnesení č. 17/28R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí podání dodatku 
k žádosti o nadační příspěvek Nadace ČEZ v rámci akce Revitalizace křížku nad zastávkou, 
Císařský - Zeckelův kříž, včetně úpravy financování – Nadace ČEZ 80.000 Kč, Město 
Šluknov 97.396 Kč, Celkem 177.396 Kč vč. DPH. 

6. Odbor ekonomický (OE) 

6.1 Návrh Směrnice č. 6/2015 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 18/28R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 6/2015  
– Podpisové vzory s účinností od 01.10.2015, dle předloženého návrhu.  

6.2 Darovací smlouva o poskytnutí věcného daru pro Sbor dobrovolných hasičů města 
Šluknov 

Usnesení č. 19/28R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Darovací smlouvu 
o poskytnutí věcného daru pro Sbor dobrovolných hasičů města Šluknov mezi městem 
Šluknov a firmou BRAVO Šluknov, s. r. o., se sídlem nám. Míru 344,  
407 77 Šluknov, IČ 28680090, na darování zdravotnického materiálu v hodnotě 1.200 Kč pro 
činnost mladých hasičů, dle předloženého návrhu. 
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6.3 Vzorová veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2016 

Usnesení č. 20/28R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje vzorovou Smlouvu 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, vč. příloh – 
formulářů vyúčtování poskytnuté neinvestiční dotace na akci (Příloha č. 1) či na činnost 
(Příloha č. 2), dle předloženého návrhu.  

6.4 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – Žádost o použití finančních 
prostředků rezervního fondu na posílení investičního fondu na odstranění havárie 
vody 

Usnesení č. 21/28R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, se sídlem Svojsíkova 352, okres Děčín, 407 77 Šluknov, dává 
souhlas k tomu, aby část prostředků rezervního fondu ve výši 230.102 Kč použila 
příspěvková organizace k posílení svého investičního fondu, na úhradu nákladů spojených 
s havárií vody v budově Žižkova 1032. 

Usnesení č. 22/28R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, se sídlem Svojsíkova 352, okres Děčín, 407 77 Šluknov, souhlasí 
se změnou závazných ukazatelů na rok 2015, stanovených v rámci finančního vztahu mezi 
zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2015, dle předloženého návrhu. 

7. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

8. Diskuze  

Usnesení nepřijato.   
  
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


