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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 36. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 14. prosince 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce mateřské školy 
2.2 Účelový dar pro MŠ Šluknov 

3. Odbor ekonomický 
3.1 Předběžné opatření roku 2015 
3.2  Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 v roce 2015 
3.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, 

T. G. Masaryka 678, Šluknov – Povolení použití investičního fondu 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 
4.2 Pozemky 
4.3 Ukončení smlouvy o poradenské činnosti 
4.4 Pojistné smlouvy – uzavření pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidel na rok 2016 

a Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění živelním, odcizení a odpovědnosti 
za škodu 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Dodatek č. 1 k licenční smlouvě č. 1745/2015 se společností GEPRO 
5.2 Veřejná zakázka malého rozsahu – na akci „Oprava poškozeného dopravního značení 

v obci Šluknov“ – zadání 
5.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava zábradlí podél Rožanského potoka 

v Království“ – zadání  
5.4 Smlouvy o právu provést stavbu „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – 

II. etapa“ 
5.5 Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt 

„Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“ 
5.6 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava mostku u č. p. 82 na p. p. č. 1610 

v k. ú. Království, Oprava propustku za ČS PHM na p. p. č. 1088 v k. ú. Královka, Oprava 
lávky pro pěší na p. p. č. 1985 a 1970 v k. ú. Šluknov (za Plastonem)“ 

5.7 Smlouva o nájmu movité věci 
5.8 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD – Výstavba rozhleden na Jitrovníku 

a Grohmannově výšině ve Šluknově“ 
5.9 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 33/2015 na akci „Oprava komunikace 

a odvodnění ul. Resslerova, k. ú. Šluknov a k. ú. Nové Hraběcí“ 
5.10 Podání žádosti o poskytnutí podpory z MŠMT o dotaci „133 310 Rozvoj výukových kapacit 

mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“ na projekt 
„Vytvoření nových výukových kapacit mateřské školy Svojsíkova č. p. 355, Šluknov“ 

5.11 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava poškozeného mostu v Království 
u č. p. 183“ - zadání 

6. Odbor vedení města 
6.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2016 
6.2 Nová Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 
6.3 Odvolání a jmenování členů Sboru pro občanské záležitosti 
6.4 Žádost o souhlas majitele nemovité věci s umístěním sídla organizace – Sbory 

dobrovolných hasičů Království a Šluknov 
7. Informace starostky 
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8. Diskuze 

 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/36R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 11/25R/2015 bod č. 2 – písm. a) – úkol splněn.  

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce mateřské školy 

Usnesení č. 2/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje v souvislosti se zhodnocením 
pracovního výkonu a plnění mimořádných úkolů výplatu mimořádné odměny ředitelce 
Mateřské školy Šluknov paní Evě Heinzové, dle návrhu.  

2.2 Účelový dar pro MŠ Šluknov 

Usnesení č. 3/36R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy  
Šluknov, okres Děčín, se sídlem Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 709 83 836, schvaluje 
přijetí účelového daru – cukrovinek na besídky, v celkové hodnotě 5.964,157 Kč od dárce – 
firmy TRVEL FREE, s. r. o., Václavské nám. 53, 110 00 Praha, IČ 26739780, dle návrhu.   

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Předběžné opatření roku 2015 

Usnesení č. 4/36R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje předběžné opatření roku 
2015.  

3.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 v roce 2015 
 
Usnesení č. 5/36R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 13 
za rok 2015 dle předloženého návrhu.  

3.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, 
T. G. Masaryka 678, Šluknov – Povolení použití investičního fondu 

Usnesení č. 6/36R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 
Šluknov schvaluje použití investičního fondu dle předloženého návrhu.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Smlouvy o nájmu nebytových prostor 

4.1.1 Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 1/NNP/2016 

Usnesení č. 7/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
č. 1/NNP/2016 na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2016 mezi městem Šluknov  
a spolkem SK PLASTON Šluknov, Žižkova 1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571, na pronájem 
prostor v objektu čp. 1051 v ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov – v 1. NP tribuny na 
městském stadionu, za účelem provozování kanceláře spolku. Celková výměra pronajatého 
prostoru činí 27 m2. Dohodnuté nájemné za celkovou pronajatou plochu prostor činí 400 Kč 
měsíčně.  

4.1.2 Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 2/NNP/2016 

Usnesení č. 8/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
č. 2/NNP/2016 na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2017 mezi městem Šluknov  
a XXX, na pronájem prostor v objektu čp. 1051 v ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov – 
v 1. PP tribuny na městském stadionu, za účelem provozování fitcentra. Celková výměra 
pronajatého prostoru činí 50 m2. Dohodnuté nájemné za celkovou pronajatou plochu prostor 
činí 750 Kč měsíčně.  

4.1.3 Smlouva o nájmu nebytových prostor č. 3/NNP/2016 

Usnesení č. 9/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
č. 3/NNP/2016 na dobu určitou od 01.01.2016 do 31.12.2016 mezi městem Šluknov  
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a XXX, na pronájem prostor v budově čp. 1081 v ul. Zahradní na p. p. č. 1320/3 v k. ú. Šluknov, 
za účelem provozování zkušebny hudební kapely a zázemí šermířské skupiny. Celková výměra 
pronajatého prostoru činí 145 m2. Dohodnuté nájemné za celkovou pronajatou plochu prostor 
činí 1.000 Kč měsíčně.  

4.2 Pozemky 

4.2.1 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 10/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 21/NP-
2003 mezi městem Šluknov a paní Evou Salovovou Hladíkovou, Království 324, 407 47 Šluknov, 
dohodou ke dni 31.12.2015.  

4.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 11/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 277/2, katastr: Královka 
Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 5.895 m2 
p. p. č.: 109/18, katastr: Rožany 
Druh pozemku: vodní plocha, zamokřená plocha, výměra: 2.257 m2 
p. p. č.: 233/13, katastr: Rožany 

Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.887 m2 
p. p. č.: 420, katastr: Rožany 

Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 802 m2 
p. p. č.: 717/13, katastr: Rožany 

Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 10.037 m2 
p. p. č.: 835/6, katastr: Rožany 

Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.990 m2 
p. p. č.: 850/2, katastr: Rožany 

Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.018 m2 
p. p. č.: část 111/11, katastr: Rožany 

Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1433 m2 
p. p. č.: část 1119/4, katastr: Císařský 

Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 406 m2 
p. p. č.: část 233/11, katastr: Císařský 

Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 92 m2 
p. p. č.: část 1249/5, katastr: Království 

Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 333 m2 
Účel: sekání trávy a pastva skotu, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

4.3 Ukončení smlouvy o poradenské činnosti 

Usnesení č. 12/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Smlouvy  
o poradenské činnosti v oblasti bezpečnosti práce mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke 
dni 31.12.2015.  

4.4 Pojistné smlouvy – uzavření pojistné smlouvy o havarijním pojištění vozidel na rok 2016 
a Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o škodovém pojištění živelním, odcizení 
a odpovědnosti za škodu 

Usnesení č. 13/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu  
o havarijním pojištění vozidel – Partner H 59 č. smlouvy 2269168622 mezi městem Šluknov 
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, IČ 47116617, na rok 2016, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 14/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě 
o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění 
odpovědnosti za škodu č. 750000000101 mezi městem Šluknov a Mateřskou školou Šluknov, 
příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského a Direct pojišťovnou, a. s., se 
sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 47116617, kterým se připojišťuje 
nový mobiliář na náměstí Míru a nově zakoupená vánoční výzdoba, dle předloženého návrhu.  
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5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Dodatek č. 1 k licenční smlouvě č. 1745/2015 se společností GEPRO 

Usnesení č. 15/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k licenční smlouvě 
1745/2015 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, dle 
předloženého návrhu.  

5.2 Veřejná zakázka malého rozsahu – na akci „Oprava poškozeného dopravního značení 
v obci Šluknov“ – zadání 

Usnesení č. 16/36R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava poškozeného dopravního značení v obci Šluknov“ firmě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
147.767,62 Kč včetně DPH.  

Usnesení č. 17/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 39/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava poškozeného dopravního značení v obci 
Šluknov“   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 147.767,62 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

5.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava zábradlí podél Rožanského potoka 
v Království“ – zadání 

Usnesení č. 18/36R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava zábradlí podél Rožanského potoka v Království“ firmě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
189.098,80 Kč včetně DPH.  

Usnesení č. 19/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 38/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava zábradlí podél Rožanského potoka 
v Království“   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 189.098,80 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

5.4 Smlouvy o právu provést stavbu „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – 
II. etapa“ 

Usnesení č. 20/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby 
mezi městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Chodník ul. Dr. E. Beneše na 
Císařský, Šluknov – II. etapa“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 21/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby 
mezi městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Chodník ul. Dr. E. Beneše na 
Císařský, Šluknov – II. etapa“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 22/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby 
mezi městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Chodník ul. Dr. E. Beneše na 
Císařský, Šluknov – II. etapa“, dle předloženého návrhu.  

5.5 Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury  
na projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“ 

Usnesení č. 23/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury na projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. 
etapa“, dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku města Mgr. Evu Džumanovou podpisem 
žádosti.  
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5.6 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava mostku u č. p. 82 na p. p. č. 1610 
v k. ú. Království, Oprava propustku za ČS PHM na p. p. č. 1088 v k. ú. Královka, Oprava 
lávky pro pěší na p. p. č. 1985 a 1970 v k. ú. Šluknov (za Plastonem)“ 

Usnesení č. 24/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
30/2015 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava mostku u č. p. 82 na p. p. č. 1610 
v k. ú. Království, Oprava propustku za ČS PHM na p. p. č. 1088 v k. ú. Královka, Oprava lávky 
pro pěší na p. p. č. 1985 a 1970 v k. ú. Šluknov (za Plastonem)“ 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 do 31.12.2015, dle předloženého návrhu.  

5.7 Smlouva o nájmu movité věci 

Usnesení č. 25/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu movité věci na dobu 
určitou do 31.03.2016 mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se 
sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

5.8 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD – Výstavba rozhleden na Jitrovníku 
a Grohmannově výšině ve Šluknově“ 

Usnesení č. 26/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k SoD č. ORŽP 27/2015 
na akci „PD – Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině ve Šluknově“ mezi 
městem Šluknov a Ing. arch. Tomášem Benešem, Pražská 2953, 407 77, Varnsdorf, IČ 881 85 
848, kterým se předmět díla rozšiřuje o vyhotovení výkazu výměr a kontrolního rozpočtu za 
cenu ve výši 42.000 Kč bez DPH a v této souvislosti také prodlužuje termín plnění díla v této 
části do 29.02.2016, dle předloženého návrhu.  

5.9 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 33/2015 na akci „Oprava komunikace 
a odvodnění ul. Resslerova, k. ú. Šluknov a k. ú. Nové Hraběcí“ 

Usnesení č. 27/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. ORŽP 33/2015 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava komunikace 
a odvodnění ul. Resslerova, k. ú. Šluknov a k. ú. Nové Hraběcí“ mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, 
za cenu zadavatelem požadovaných víceprací ve výši 91.263,52 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

5.10 Podání žádosti o poskytnutí podpory z MŠMT o dotaci „133 310 Rozvoj výukových 
kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky“ na 
projekt „Vytvoření nových výukových kapacit mateřské školy Svojsíkova č. p. 355, 
Šluknov“ 

Usnesení č. 28/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z MŠMT 
z programu 133 310 pro projekt „Vytvoření nových výukových kapacit mateřské školy 
Svojsíkova č.p. 355, Šluknov“, včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 15 % 
z celkových nákladů projektu, dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu 
Džumanovou podpisem žádosti.  

5.11 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava poškozeného mostu v Království 
u č. p. 183“ – zadání 

Usnesení č. 29/36R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava poškozeného mostu v Království u č. p. 183“ firmě Zbyšek Stružinský, 
s. r. o., Masná 188/5, 405 02 Děčín, IČ 03489264, za nabídkovou cenu 140.730 Kč včetně DPH.  

Usnesení č. 30/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 40/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava poškozeného mostu v Království u č. p. 
183“ firmě Zbyšek Stružinský, s. r. o., Masná 188/5, 405 02 Děčín, IČ 03489264, za cenu ve výši 
140.730 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu.  

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2016 

Usnesení č. 31/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení 
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s § 17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních 
odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na 
základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2016 s účinností od 01.01.2016, dle 
návrhu.  

6.2 Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb 

Usnesení č. 32/36R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytování 
pracovnělékařských služeb mezi městem Šluknov a MUDr. Vratislavem Prejzkem, s. r. o., se 
sídlem nám. Míru 344, 407 77 Šluknov, IČ 04465369, s účinností od 15.12.2015 na dobu 
neurčitou, dle návrhu.  

6.3 Odvolání a jmenování členů Sboru pro občanské záležitosti 

Usnesení č. 33/36R/2015: Rada města Šluknov stanovuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích počet členů Sboru pro občanské záležitosti na 12, s účinností 
od 01.01.2016.  

Usnesení č. 34/36R/2015: Rada města Šluknov odvolává na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, z funkce členky Sboru pro občanské 
záležitostí paní Bětu Benešovou ke dni 31.12.2015.  

Usnesení č. 35/36R/2015: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. 
h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce členky Sboru pro občanské 
záležitostí paní Evu Kodrlovou a paní Hanu Jankovou ode dne 01.01.2016.  

6.4 Žádost o souhlas majitele nemovité věci s umístěním sídla organizace – Sbory 
dobrovolných hasičů Království a Šluknov 

Usnesení č. 36/36R/2015: Rada města Šluknov jako vlastník nemovitostí vydává souhlas 
s umístěním sídla spolku „Sbor dobrovolných hasičů Království“ v budově na adrese 
Království 221, 407 77 Šluknov na p. č. 465 v k. ú. Království.  
 
Usnesení č. 37/36R/2015: Rada města Šluknov jako vlastník nemovitostí vydává souhlas 
s umístěním sídla spolku „Sbor dobrovolných hasičů Šluknov“ v budově na adrese Budišínská 
840, 407 77 Šluknov na p. č. 155 v k. ú. Šluknov.   

7. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

8. Diskuze 
 
Usnesení nepřijato. 
  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


