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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 37. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 11. ledna 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Směrnice č. 1/2016 – Zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Směrnice č. 2/2016 – 
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a desinfekčních 
prostředků   

2.2 Pozemky 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Směrnice č. 3/2016 – Pokladní řád 
3.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 14 v roce 2015 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o právu provést stavbu „Výstavba VO Šluknov – Rožany“ 
4.2 Revokace usnesení č. 6/35R/2015 a 7/35R/2015 
4.3 Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. ORŽP 30/2015 „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) 

4.4 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve 
Šluknově“ 

5. Odbor vedení města 
5.1 Přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení 
5.2 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2015 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění 
5.3 Žádost o souhlas s užitím znaku města pro vědecké účely  

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Směrnice č. 1/2016 – Zjištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Směrnice č. 2/2016 – 
Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících 
a desinfekčních prostředků 

Usnesení č. 1/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 1/2016 – Zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s účinností od 12.01.2016, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2016 – Poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a desinfekčních prostředků 
s účinností od 12.01.2016, dle předloženého návrhu.  

2.2 Pozemky 

2.2.1 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 3/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 23/NP-2013 
mezi městem Šluknov a  XXX u Šluknova, dohodou ke dni 31.01.2016. 
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 2.2.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 4/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 7/NP-
2015 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

2.2.3 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 5/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 1/NP-
2007 mezi městem Šluknov a firmou Zemspol, spol. s r. o., Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, 
IČ 48266451, dle návrhu.  

2.2.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 6/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 
3075/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 7 bm) v k. ú. Království, obec 
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kanalizace pro akci 
„Novostavba RD na p. p. č. 2564/1, v k. ú. Království“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 
1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX.  

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Směrnice č. 3/2016 – Pokladní řád 

Usnesení č. 7/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 3/2016 – Pokladní řád 
s účinností od 12.01.2016, dle předloženého návrhu.  

3.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 14 v roce 2015 

Usnesení č. 8/37R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 14 za 
rok 2015 dle předloženého návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o právu provést stavbu „Výstavba VO Šluknov – Rožany“ 

Usnesení č. 9/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby 
mezi městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Výstavba VO Šluknov - Rožany“, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 10/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby 
mezi městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Výstavba VO Šluknov - Rožany“, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 11/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby 
mezi městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Výstavba VO Šluknov - Rožany“, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby 
mezi městem Šluknov a Kamenoprůmyslovými závody, s. r. o., IČ 41327608,  
T. G. Masaryka 534, 407 77 Šluknov, za účelem provedení stavby „Výstavba VO Šluknov - 
Rožany“, dle předloženého návrhu. 

4.2 Revokace usnesení č. 6/35R/2015 a 7/35R/2015 

Usnesení č. 13/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje revokaci usnesení Rady města Šluknov 
č. 6/35R/2015 ze dne 30.11.2015 takto: částka „1.124.974,34 Kč“ se mění na: „1.124.947,34 Kč“.  

Usnesení č. 14/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje revokaci usnesení Rady města Šluknov 
č. 7/35R/2015 ze dne 30.11.2015 takto: částka „1.124.974,34 Kč“ se mění na: „1.124.947,34 Kč“.  

4.3 Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. ORŽP 30/2015 „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. 15/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě  
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 a oprava lávky pro pěší na p. p. č. 1985 a 1970 v k. ú. Šluknov (za Plastonem)“ mezi 



 3

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 277.828,25 Kč včetně DPH, dle předloženého 
návrhu.  

4.4 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve 
Šluknově“ 

Usnesení č. 16/37R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve 
Šluknově“, a to za použití elektronického nástroje města – EZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 17/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve 
Šluknově“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Odborné ošetření dřevin v zámeckém 
parku ve Šluknově“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Ing. Stanislav Mašek, Mgr. 
Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký (členové) a náhradníci: Bc. Zdeněk Černý, 
Božena Naňáková, Zdeněk Polesný, Bc. Andrea Přidalová, Ing. Petr Masopust.  

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Přihlašování pohledávek do insolvenčních řízení 

Usnesení č. 19/37R/2016: Rada města Šluknov souhlasí s navrženým postupem smluvního 
advokáta na vymáhání pohledávek města Šluknov za pokuty a náhrady nákladů v přestupkovém 
řízení v případech dlužníků v insolvenčním řízení, v souladu s § 170 písm. d) zákona č. 182/2006 
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení („insolvenční zákon“) ve znění pozdějších předpisů.  

5.2 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2015 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

Usnesení č. 20/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Výroční zprávu města Šluknov za rok 
2015 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 
znění pozdějších předpisů, dle návrhu.  

Usnesení č. 21/37R/2016: Rada města Šluknov ukládá tajemnici Městského úřadu Šluknov 
Ing. Bc. Ivaně Lukešové zveřejnit Výroční zprávu města Šluknov za rok 2015 o podávání 
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění 
podle § 18 odst. 1 tohoto zákona. Termín: do 29.02.2016.  

5.3 Žádost o souhlas s užitím znaku města pro vědecké účely 

Usnesení č. 22/37R/2016: Rada města Šluknov schvaluje na základě žádosti XXX, bezúplatné užití 
znaku města Šluknov pro vědecké účely, a sice pro účely obrazové přílohy vědecké publikace 
„Klíč ke znakům měst České republiky“, která bude v rámci ediční řady Moravské zemské 
knihovny v Brně vydána v prosinci 2016. 

6. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

7. Diskuze 

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


