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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 

ze 43. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 4. dubna 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vedení města 

2.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Nákup HW a SW licencí 2016“ – uzavření 
smlouvy o dílo 

2.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu spolupráce na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2012020 pro projekt „Podpora 
přeshraničního turistického ruchu ve Šluknově a Ebersbachu-Neugersdorfu“ 

3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Kostka – vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 8/NNP/2010 – pronájem baru na 

sále Domu kultury 
4.2 Pozemky 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Zadání podlimitní veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce nám. Míru ve Šluknově – II. 

etapa 
5.2 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie – smlouva č- Z_314_12_8120053916 
5.3 Smlouvy o právu provést stavbu „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. 

etapa“ 
5.4 Podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP pro projekt „Stavební úpravy radnice ve 

Šluknově – I. etapa – snížení energetické náročnosti“ 
6. Odbor ekonomický  

6.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – schválení 
účetní závěrky 

6.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – schválení účetní závěrky 
6.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – výsledek 

hospodaření 
6.4 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – výsledek hospodaření 
6.5 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční 

vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2016 
6.6 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele 

a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2016 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor vedení města (OVM) 

2.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Nákup HW a SW licencí 2016“ – uzavření 
smlouvy o dílo 

Usnesení č. 1/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a společností UPTIME, s. r. o., Tř. 9. května 926, 408 01 Rumburk, IČ 27271552, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Nákup HW a SW licencí 2016“, v termínu od 
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podpisu smlouvy do 13.05.2016, za cenu 150.728 Kč bez DPH, tj. 182.381 Kč vč. DPH, dle 
předloženého návrhu. 

2.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu spolupráce na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi ČR a Svobodným státem Sasko 2012020 pro projekt „Podpora 
přeshraničního turistického ruchu ve Šluknově a Ebersbachu-Neugersdorfu“ 

Usnesení č. 2/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje účast v projektu „Podpora 
přeshraničního turistického ruchu ve Šluknově a Ebersbachu-Neugersdorfu“ z Programu 
spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem 
Sasko a souhlasí s vyčleněním částky na vlastní podíl spolufinancování ve výši 10 % (14.032,7 
EUR) a o vyčlenění částky na předfinancování projektu ve výši 100 % celkových výdajů 
projektu 140.327 EUR a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 

Usnesení č. 3/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi lead 
partnerem (město Šluknov) a partnerem (město Ebersbach-Neuersdorf) projektu „Podpora 
přeshraničního turistického ruchu ve Šluknově a Ebersbachu-Neugersdorfu“ dle předloženého 
návrhu a zmocňuje starostku města Mgr. Evu Džumanovou podpisem této smlouvy. 

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Kostka – vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu 

Usnesení č. 4/43R/2016: Rada města Šluknov souhlasí s potřebností sociálně-aktivizační 
služby ve městě a pověřuje Bc. Marcelu Postlerovou vyplněním a podpisem Vyjádření obce 
k potřebnosti sociální služby v regionu pro společnost Kostka Krásná Lípa, p. o. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 8/NNP/2010 – pronájem baru na 
sále Domu kultury 

Usnesení č. 5/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu 
nebytových prostor č. 8/NNP/2010 ze dne 12.01.2010 mezi městem Šluknov a panem Janem 
Peckou, bytem Sídliště 1015, 407 77 Šluknov, IČ 68285116, kterým se rozšiřuje předmět nájmu 
o pronájem baru na hlavním sále Domu kultury (23 m2), dle návrhu. 

4.2 Pozemky 

4.2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 6/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 05.04.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady.  

P. p. č.: 3174, katastr: Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 167 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 7/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 341/6, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.020 m2 
účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 8/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 1200/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 290 m2 

účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok   
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5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Zadání podlimitní veřejné zakázky na akci „Rekonstrukce nám. Míru ve Šluknově – II. 
etapa 

Usnesení č. 9/43R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné zakázky 
na stavební práce „Rekonstrukce nám. Míru ve Šluknově – II. etapa“ v souladu s § 18 odst. 1 
písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., zákona o veřejných zakázkách v platném znění firmě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za 
nabídkovou cenu 6.889.584 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 10/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 19/2016 na 
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce nám. Míru ve Šluknově – II. etapa“ mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 6.889.584 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

5.2 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie – smlouva č- Z_314_12_8120053916 

Usnesení č. 11/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – Smlouva  
č-Z_314_12_8120053916 mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 
874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle  předloženého návrhu a pověřuje 
starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem smlouvy. 

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

Usnesení č. 12/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby 
mezi městem Šluknov Ústeckým krajem, IČ 70892156, sídlem Velká Hradební 31148/48, 400 01 
Ústí nad Labem, v zastoupení Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., IČ 00080837, se 
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, za účelem provedení stavby „Chodník ul. Dr. E. Beneše na 
Císařský, Šluknov – II. etapa“, dle předloženého návrhu. 

5.4 Podání žádosti o poskytnutí podpory z OPŽP pro projekt „Stavební úpravy radnice ve 
Šluknově – I. etapa – snížení energetické náročnosti“ 

Usnesení č. 13/43R/2016: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z OPŽP pro 
projekt „Stavební úpravy radnice ve Šluknově – I. etapa – snížení energetické náročnosti“, dle 
předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 

6. Odbor ekonomický (OE) 

6.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – 
schválení účetní závěrky 

Usnesení č. 14/43R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace schvaluje její účetní závěrku za rok 2015.   

6.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – schválení účetní závěrky 

Usnesení č. 15/43R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace schvaluje její účetní závěrku za rok 2015.   

6.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – 
výsledek hospodaření 

Usnesení č. 16/43R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, projednala výsledek jejího hospodaření za rok 
2015 a schvaluje jeho převod ve výši 454.961,68 Kč do Rezervního fondu příspěvkové 
organizace. 
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6.4 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – výsledek hospodaření 

Usnesení č. 17/43R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, projednala výsledek jejího hospodaření za rok 2015 a schvaluje jeho 
převod ve výši 119.817,71 Kč do Rezervního fondu příspěvkové organizace. 

6.5 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční 
vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2016 

Usnesení č. 18/43R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace stanovuje její závazné ukazatele na rok 2016 
v předloženém znění.   

6.6 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele 
a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2016 

Usnesení č. 19/43R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, stanovuje její závazné ukazatele na rok 2016 v předloženém znění.   

7. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

8. Diskuze 

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


