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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 44. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 8. dubna 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vedení města 

2.1 Souhlas se zastavením exekučních řízení 
2.2 Projekt „Podpora přeshraničního turistického ruchu ve Šluknově a Ebersbachu-

Neugersdorfu“ 
3. Městská policie 

3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Kamerový systém na náměstí Míru ve Šluknově 
- dodání a montáž“ 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2016 

5. Odbor kultury 
5.1 Smlouva o výpůjčce – zapůjčení movitých věcí 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Aktualizace zápisu MŠ v Rejstříku škol a školských zařízení 

7. Odbor rozvoje a životního prostředí 
7.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce a dovybavení objektu ul. 

Svojsíkova 355 Mateřské školy Šluknov“ – výzva k podání nabídky 
7.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce hřbitova ve Šluknově“ - 

zadání 
7.3 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie – smlouva č- Z_S14_12_8120054359 
8. Odbor správy majetku 

8.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 590 ul. Jiráskova 
a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“ – výzva k podání nabídky 

8.2 Pozemky 
8.3 Přidělení bytů 
8.4 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8001012013 
8.5 Prominutí nájmu za pronájem nebytových prostor – Mykologický spolek 

9. Informace starostky 
10. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor vedení města (OVM) 

2.1 Souhlas se zastavením exekučních řízení 

Usnesení č. 1/44R/2016: Rada města Šluknov souhlasí na základě žádosti soudního exekutora 
JUDr. Vladimíra Plášila se zastavením exekučního řízení pod č. 063 EX 17/09 na základě 
exekučního titulu – rozhodnutí: č. j. OVS:5549/2008/Ku-223 z důvodu, že majetek povinného 
nepostačuje ani k úhradě nákladů exekuce.   

Usnesení č. 2/44R/2016: Rada města Šluknov souhlasí na základě žádosti soudního exekutora 
JUDr. Vladimíra Plášila se zastavením exekučního řízení pod č. 063 EX 39/09 na základě 
exekučního titulu – rozhodnutí: č. j. OVS:5776/2008/Ku-232 z důvodu, že majetek povinného 
nepostačuje ani k úhradě nákladů exekuce.   
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2.2 Projekt „Podpora přeshraničního turistického ruchu ve Šluknově a Ebersbachu-
Neugersdorfu“ 

Usnesení č. 3/44R/2016: Rada města Šluknov ruší Usnesení č. 2/43R/2016 Rady města Šluknov 
ze dne 04.04.2016: „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. 4/44R/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 % (20.850,1 
EUR) a o vyčlenění částky na předfinancování projektu ve výši 100 % celkových výdajů 
projektu 208.501 EUR a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti.“ 

3. Městská policie (MP) 

3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Kamerový systém na náměstí Míru ve 
Šluknově - dodání a montáž“ 

Usnesení č. 5/44R/2016: 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 „Kamerový systém na náměstí Míru ve 
Šluknově – dodání a montáž“ dle nabídky, firmě Václav Mareček – elektroinstalace, Husova 
612, 407 77 Šluknov, IČ 16448031.  

Usnesení č. 6/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Kamerový systém na náměstí Míru – dodání a montáž“ mezi městem 
Šluknov a firmou Václav Mareček - elektroinstalace, Husova 612, 407 77 Šluknov, IČ 16448031, 
za celkovou cenu 151 966 Kč bez DPH, dle návrhu.   

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 v roce 2016 

Usnesení č. 7/44R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 1 
na rok 2016 dle předloženého návrhu.  

5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Smlouva o výpůjčce – zapůjčení movitých věcí 

Usnesení č. 8/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce dle § 2193 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi městem Šluknov (vypůjčitel) 
a XXX, týkající se výpůjčky movitých předmětů, které budou umístěny  ve Šluknovském zámku 
na dobu neurčitou v rámci nového prohlídkového okruhu, dle návrhu. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Aktualizace zápisu MŠ v Rejstříku škol a školských zařízení 

Usnesení č. 9/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje navýšení kapacity cílové skupiny (dětí) 
v Mateřské škole Šluknov, příspěvkové organizaci na 195 dětí, navýšení kapacity školní jídelny 
na 235 a navýšení kapacity výdejny na č. p. 355 na 55 jídel. 

7. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

7.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce a dovybavení objektu 
ul. Svojsíkova 355 Mateřské školy Šluknov“ – výzva k podání nabídky 

Usnesení č. 10/44R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce a dovybavení objektu ul. 
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Svojsíkova 355 Mateřské školy Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje EZAK 
a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 11/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce a dovybavení objektu ul. 
Svojsíkova 355 Mateřské školy Šluknov“, dle předloženého návrhu.   

Usnesení č. 12/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Rekonstrukce a dovybavení objektu 
ul. Svojsíkova 355 Mateřské školy Šluknov“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Bc. Zdeněk 
Černý, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Eva Heinzová. Náhradníci: Bc. Marek Kopecký, 
Ing. Stanislav Mašek, Ing. Petr Masopust, Ladislav Čurgali, Zdeněk Polesný. 

7.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce hřbitova ve Šluknově“ – 
zadání 

Usnesení č. 13/44R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce hřbitova ve Šluknově“ Ing. arch. Jiřímu Kňákalovi, 
Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712 za nabídkovou cenu 272.000 Kč bez DPH, 
tj. 329.120 Kč včetně DPH.  

Usnesení č. 14/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 20/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce hřbitova ve Šluknově“ mezi 
městem Šluknov a firmou Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 
712 za nabídkovou cenu 272.000 Kč bez DPH, tj. 329.120 Kč včetně DPH, dle předloženého 
návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

7.3 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie – smlouva č- Z_S14_12_8120054359 

Usnesení č. 15/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie  
– Smlouva č- Z_S14_12_8120054359 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. 

8. Odbor správy majetku (SOM) 

8.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 590 ul. Jiráskova 
a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“ – výzva k podání nabídky 

Usnesení č. 16/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění Výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 590 ul. Jiráskova 
a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje E-ZAK a oslovením 
firem dle návrhu. 

Usnesení č. 17/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 590 ul. 
Jiráskova a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 590 ul. 
Jiráskova a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), 
Ing. Petr Masopust, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký (členové) 
a náhradníci:  Bc. Zdeněk Černý, Ing. Stanislav Mašek, Jiří Beneš a Zdeněk Polesný. 

8.2 Pozemky 

8.3.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 19/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat 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: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku + náklady 
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8.3.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 20/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 154/2, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 589 m2 
účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku + náklady 

8.3.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 21/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

St. p. č. 85/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: zastavěná plocha, jiná stavba (sklep), výměra: 7 m2 
účel: koupě jiné stavby, minimální cena: dle znaleckého posudku + náklady 

8.3.5 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 22/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje nezveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 1434/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP cca 155 m2 
účel: stavba garáže 

8.3.6 Zveřejnění záměru směnit pozemek 

Usnesení č. 23/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 2911/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 103 m2 
účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku 

8.3.7 Nákup pozemku 

Usnesení č. 24/44R/2016: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov nákup 
části níže uvedeného pozemku od XXX, do majetku města Šluknov. 

P. p. č. část 2911/3, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 100 m2 
účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku 

8.3.8 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 25/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 16/NP-
2008 ze dne 11.06.2008 mezi městem Šluknov a XXX, a to dohodou ke dni 30.06.2016. 

8.3 Přidělení bytů 

Usnesení č. 26/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.05.2016 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
1096, č. b. XX, ul. Rumburská, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+1, č. b. XX č. p. 1096, ul. Rumburská, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 27/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.06.2016 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
1097, č. b. XX, ul. Rumburská, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+1, č. b. XX č. p. 1097, ul. Rumburská, Šluknov, pro XX. 

8.4 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8001012013 

Usnesení č. 28/44R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě 
č. 8001012013 – skupinové pojištění úrazu mezi městem Šluknov a AIG Europe Limited, se 
sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, zapsaná v Rejstříku společnosti pod číslem 01486260, jednající 
prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem 
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V Celnici 4/1031, 110 00 Praha 1, identifikační číslo 242 32 777, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864, kterým se aktualizuje seznam 
pojištěním osob – členů JSDHO Šluknov, dle předloženého návrhu. 

8.5 Prominutí nájmu za pronájem nebytových prostor – Mykologický spolek 

Usnesení č. 29/44R/2016: Rada města Šluknov neschvaluje vyhovět žádosti Mykologického 
spolku Šluknov na prominutí nájemného za nebytové prostory ve výši 2.280 Kč na rok 2016, 
z důvodu pozdního podání žádosti o dotaci na činnost spolku.  

9. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

10. Diskuze 

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


