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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 49. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 27. června 2016 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 2. Odbor správy majetku 

2.1 Žádost o zrušení nájemného za měsíc červenec 2016 2.2 Pozemky 3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský Šluknov 

– II. etapa“ 4. Odbor ekonomický 
4.1  Smlouva o zvláštním účtu v České národní bance 5. Odbor vnitřní správy 
5.1 Výsledek šetření stížnosti Mateřská škola Šluknov 6. Odbor kultury 
6.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: VP_2016_104077– OSA 6.2 Darovací smlouva s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. – Zámecké slavnosti 2016 
6.3 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a PLASTON CR, s. r. o. – Zámecké slavnosti 2016 7. Odbor vedení města 
7.1 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1014/2016 ze dne 18.03.2016 
7.2 Informační koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021 7.3 Zápis do kroniky města za rok 2015 
7.4 Žádost o podporu činnosti – Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. 8. Informace starostky 9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 
2. Odbor správy majetku (OSM) 
2.1 Žádost o zrušení nájemného za měsíc červenec 2016 
Usnesení č. 1/49R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje vyhovět žádosti paní Bc. Martiny 
Holičové, bytem Lipová u Šluknova 409, 407 81 Lipová u Šluknova, a odpustit nájemné za měsíc červenec 2016  ve výši 2.151 Kč, z důvodu uzavření sauny od 04.07.2016 do 26.07.2016. 
2.2 Pozemky 
2.2.1 Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 2/49R/2016: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 1/NP-2013 mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.07.2016. 
2.2.2 Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3/49R/2016: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 42/NP-2009 mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.07.2016. 
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2.2.3 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 4/49R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 01.07.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 
P. p. č.: část 211/1, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: zahrada, výměra: 16 m2, účel: zahrada k rekreaci  cena: 2,50 Kč/m2/rok 
2.2.4 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 5/49R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části  p. p. č. 2735 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 6 bm) v k. ú. Císařský, 
obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba vodovodní přípojky pro akci „vodo pro RD čp. 49 na st. p. č. 35“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez 
DPH ve prospěch XXX.  
3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský Šluknov – II. etapa“ 
Usnesení č. 6/49R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský Šluknov – 
II. etapa“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 
Usnesení č. 7/49R/2016: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský 
Šluknov – II. etapa“, dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 8/49R/2016: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský Šluknov – II. etapa“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Zdeněk Polesný, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký. Náhradníci: Ing. Bc. Ivana Lukešová, Ing. 
Stanislav Mašek, Ing. Petr Masopust, Mgr. Eva Džumanová, Božena Naňáková.  
4. Odbor ekonomický (OE) 
4.1 Smlouva o zvláštním účtu v České národní bance 
Usnesení č. 9/49R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o účtu číslo 
2006-4814431/0710 v České národní bance mezi městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688, zastoupeným Mgr. Evou Džumanovou, starostkou a Českou národní bankou, Na 
Příkopě 28, 115 03 Praha 1, IČ 48136450, XXX, vedoucí referátu likvidatura Ústí nad Labem, dle předloženého návrhu.  
5. Odbor vnitřní správy (OVS) 
5.1 Výsledek šetření stížnosti Mateřská škola Šluknov 
Usnesení č. 10/49R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace, bere na vědomí Protokol o kontrole Čj. ČŠIU-800/16-U, provedené ve 
dnech 04.05.2016 – 05.05.2016 Českou školní inspekcí v Mateřské škole Šluknov, příspěvkové organizaci, se sídlem Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 70983836. 
6. Odbor kultury (OK) 
6.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: VP 2016_104077– OSA 
Usnesení č. 11/49RM/2016: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování VP_2016_104077 mezi městem Šluknov a OSA – Ochranný svaz autorský pro 
práva k dílům hudebním, z. s.,  se sídlem 160 56 Praha 6 – Bubeneč, Čs. Armády 20, IČ 63839997. Předmětem smlouvy je platba za užití hudebních děl, reprodukované hudby na akci „Dětský den s Mimoni“, který se uskutečnil dne 29.05.2016, v celkové částce 1.800 Kč vč. 
DPH, dle návrhu.  
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6.2 Darovací smlouva s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. – Zámecké slavnosti 2016 
Usnesení č. 12/49R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov 407 77, IČ 25410539 na poskytnutí finančního daru ve výši 55.000 Kč na konání akce města „Zámecké 
slavnosti 2016“, dle návrhu.  
6.3 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a PLASTON CR, s. r. o. – 

Zámecké slavnosti 2016 
Usnesení č. 13/49R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o reklamě  a propagaci mezi městem Šluknov a společností PLASTON CR, s. r. o, Královská 1972, 407 77 
Šluknov, IČ 48292079, na propagaci obchodního jména společnosti PLASTON CR, s. r. o. na kulturních a společenských akcích, zejména na Zámeckých slavnostech 2016 ve dnech  
24. – 25.06.2016, za úplatu ve výši 40.000 Kč s DPH, dle návrhu. 
7. Odbor vedení města (OVM) 
7.1 Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1014/2016 ze dne 18.03.2016 
Usnesení č. 14/49R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1014/2016 mezi městem 
Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterým se s účinností od 01.07.2016 počet vytvářených pracovních míst na veřejně prospěšné práce v době od 01.04.2016 do 28.02.2017 zvyšuje ze 2 pracovních míst na 4 pracovní místa, 
s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 14.000 Kč měsíčně, dle návrhu. 
7.2 Informační koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021 
Usnesení č. 15/49R/2016: Rada města Šluknov schvaluje podle zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů „Informační koncepci města Šluknov na období 2016 – 2021“, vč. příloh č. 1, 2, 3 a 4 s účinností od 01.07.2016, dle 
návrhu. 
7.3 Zápis do kroniky města za rok 2015 
Usnesení č. 16/49R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje zápis do kroniky města za rok 2015 dle návrhu. 
7.4 Žádost o podporu činnosti – Lužická nemocnice a poliklinika, a. s. 
Usnesení č. 17/49R/2016: Rada města Šluknov projednala Žádost o podporu činnosti od společnosti Lužická nemocnice a poliklinika, a. s., Jiráskova 1378/4, 408 01 Rumburk 
a z důvodu neuvedení požadované výše finanční podpory doporučuje žádost k projednání Zastupitelstvu města Šluknov na nejbližším zasedání.  
8. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 
9. Diskuze 
Usnesení nepřijato. 
   
  
Mgr. Eva Džumanová, v. r.          starostka města 


