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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 35. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 30. listopadu 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Zámecké slavnosti 2016 – přípravy 
2.2 Pronájem v DK Šluknov – žádost o slevu 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Pozemky 
3.2 Snížení nájemného v sauně 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Výstavba VO Šluknov – Rožany“ – zadání 
4.2 Smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie na akci „Výstavba chodníku do Císařského“ 
5. Odbor vnitřní správy 

5.1 Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláří Odboru vnitřní správy, úseku sociální práce 
dle předem zpracovaného architektonického návrhu 

5.2 Dodatek č. 2 k veřejnoprávním smlouvám na výkon přestupkové agendy 
6. Odbor ekonomický 

6.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2015 
6.2 Návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 
6.3 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – Protokol 

z kontroly hospodaření 
6.4 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, 

T. G. Masaryka 678, Šluknov - Protokol z kontroly hospodaření 
6.5 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – změna 

odpisového plánu na rok 2015 
6.6 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, 

T. G. Masaryka 678, Šluknov – změna odpisového plánu na rok 2015 
7. Odbor vedení města 

7.1 Návrh směrnice č. 7/2015 – Poskytování kopírovacích a faxových služeb veřejnosti 
8. Odbor komunálních služeb 

8.1 Plán zimní údržby pro město Šluknov - sezóna 2015/2016 
9. Zahraniční služební cesta starostky 
10. Informace starostky 
11. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato.  

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Zámecké slavnosti 2016 – přípravy 

Usnesení nepřijato.  

2.2 Pronájem v DK Šluknov – žádost o slevu 

Usnesení č. 1/35R/2015: Rada města Šluknov na základě žádosti třídy 4.SO ze Střední lesnické 
školy a Střední odborné školy Šluknov, schvaluje osvobození od úhrady pronájmu velkého sálu 
v Domě kultury Šluknov pro konání maturitního plesu dne 15.01.2016 od 19:00 hod. do 01:00 
hod.  
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3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Pronájem pozemku – dodatek ke smlouvě  

Usnesení č. 2/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
č. 19/NP-2015 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

3.1.2 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 3/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 659/5 – trvalý travní porost o výměře dle GP (cca 25 bm), v k. ú. Císařský, obec Šluknov, 
za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy 
„č. smlouvy IP-12-4004802/002-DC_Císařský, p. p. č. 659/3, příp. nad 50m, kNN, 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. 

3.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 4/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 766, katastr: Království 
Druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 500 m2 

Účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

3.2 Snížení nájemného v sauně 

Usnesení č. 5/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje vyhovět žádosti XXX, a snížit nájemné 
za měsíc prosinec 2015 o částku 536 Kč, z důvodu nemožnosti vykonávaní masérských služeb 
vlivem uzavření sauny přes vánoční svátky. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Výstavba VO Šluknov – Rožany“ – zadání 

Usnesení č. 6/35R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Výstavba VO Šluknov – Rožany“ firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 1.124.974,34 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 7/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 35/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výstavba VO Šluknov – Rožany“ mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 1.124.974,34 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu.  

4.2 Smlouvy o smlouvě budoucí na realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie na akci „Výstavba chodníku do Císařského“ 

Usnesení č. 8/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
č. Z_S14_12_8120050958 mezi městem Šluknov a provozovatelem ČEZ Distribuce,  
a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 na přeložku 
stávajících podpěrných bodů nn č. 327, 328, 213 v k. ú. Šluknov, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 9/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
č. Z_S14_12_8120050578 mezi městem Šluknov a provozovatelem ČEZ Distribuce,  
a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 na přeložku 
stávajícího podpěrného bodu nn č. 76 v k. ú. Císařský, dle předloženého návrhu.    

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláří Odboru vnitřní správy, úseku sociální 
práce dle předem zpracovaného architektonického návrhu 

Usnesení č. 10/35R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výjimce ze Směrnice č. 1/2014 
o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek dle čl. 24 odst. 3 a schvaluje přímé 
zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláří 
Odboru vnitřní správy – úseku sociální péče“, dle předem zpracovaného architektonického 
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návrhu, firmě Romana Sedláčková ROMI´S, Žerotínova 200/1, 405 01 Děčín, IČ 61561878, 
DIČ CZ6961142375.  

Usnesení č. 11/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláří Odboru vnitřní správy 
– úseku sociální péče“ dle předem zpracovaného architektonického návrhu mezi městem 
Šluknov a firmou Romana Sedláčková ROMI´S, Žerotínova 200/1, 405 01 Děčín, IČ 61561878, 
DIČ CZ6961142375, za celkovou cenu 169.921 Kč bez DPH, dle návrhu.  

5.2 Dodatek č. 2 k veřejnoprávním smlouvám na výkon přestupkové agendy 

Usnesení č. 12/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě 
č. 1/2005 na výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy mezi městem Šluknov, 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov a městem Velký Šenov, Mírové náměstí 342, 407 78 Velký Šenov 
s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení 
souhlasu s jeho uzavřením, dle návrhu. 

Usnesení č. 13/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě 
č. 2/2005 na výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy mezi městem Šluknov, 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov a městem Mikulášovice, Mikulášovice 1007, 407 79 s účinností ode 
dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s jeho 
uzavřením, dle návrhu. 

Usnesení č. 14/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě 
č. 1/2009 na výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy mezi městem Šluknov, 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov a městem Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna 
s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení 
souhlasu s jeho uzavřením, dle návrhu. 

Usnesení č. 15/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě 
č. 4/2005 na výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy mezi městem Šluknov, 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov a obcí Lipová, čp. 422, 407 81 Lipová s účinností od dne nabytí 
právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením, 
dle návrhu. 

Usnesení č. 16/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě 
č. 3/2005 na výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy mezi městem Šluknov, 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov a obcí Lobendava, Lobendava 271, 407 84 Lobendava s účinností 
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu 
s jeho uzavřením, dle návrhu. 

Usnesení č. 17/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě 
č. 5/2005 na výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy mezi městem Šluknov, 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov a obcí Vilémov, Vilémov 172, 407 80 Vilémov u Šluknova 
s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení 
souhlasu s jeho uzavřením, dle návrhu.  

6. Odbor ekonomický (OE) 

6.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2015 

Usnesení č. 18/35R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 11 
za rok 2015 dle předloženého návrhu.  

6.2 Návrh rozpočtového provizoria na rok 2016 

Usnesení č. 19/35R/2015: Rada města Šluknov projednala a doporučuje Zastupitelstvu města 
Šluknov schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2016 dle předloženého návrhu.  

6.3 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – Protokol 
z kontroly hospodaření 

Usnesení č. 20/35R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov bere na vědomí Protokol z kontroly 
hospodaření za období 7/2014 – 6/2015. 
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6.4 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, 
T. G. Masaryka 678, Šluknov – Protokol z kontroly hospodaření 

Usnesení č. 21/35R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 47 
Šluknov bere na vědomí Protokol z kontroly hospodaření za období 7/2014 – 6/2015. 

6.5 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – změna 
odpisového plánu na rok 2015 

Usnesení č. 22/35R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov schvaluje změnu odpisového plánu 
na rok 2015 a změnu závazných ukazatelů na rok 2015, stanovených v rámci Finančního vztahu 
mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2015, dle předloženého návrhu. 

6.6 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, 
T. G. Masaryka 678, Šluknov – změna odpisového plánu na rok 2015 

Usnesení č. 23/35R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 
Šluknov schvaluje změnu odpisového plánu na rok 2015 a změnu závazných ukazatelů na rok 
2015 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro 
rok 2015, dle předloženého návrhu. 

7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Návrh směrnice č. 7/2015 – Poskytování kopírovacích a faxových služeb veřejnosti 

Usnesení č. 24/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 7/2015  
– Poskytování kopírovacích a faxových služeb veřejnosti s účinností od 01.01.2016, dle 
předloženého návrhu.  

8. Odbor komunálních služeb (OKS) 

8.1 Plán zimní údržby pro město Šluknov – sezóna 2015/2016 

Usnesení č. 25/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Plán zimní údržby města Šluknov pro 
sezónu 2015/2016, dle předloženého návrhu.  

9. Zahraniční služební cesta starostky 

Usnesení č. 26/35R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města Mgr. Evy Džumanové, na jednání Euroregionálního řídícího výboru Fondu malých 
projektů Česká republika – Sasko, do Žitavy, do Spolkové republiky Německo dne 01.12.2015. 

10. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

11. Diskuze 

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


