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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 56. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 19. září 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
2.2 Automobil Škoda Fabia combi – vyřazení z majetku města 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „PD – Úprava autobusové 

zastávky Benar, Šluknov“ 
3.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Opravy komunikací ve Šluknově 

asfaltovým recyklátem“ 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2016 
4.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – změna 

odpisového plánu na rok 2016 
5. Odbor vnitřní správy 

5.1 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy J. Vohradského ve Šluknově a schválení 
zápisu nového místa poskytovaného vzdělávání 

5.2 Účelově určený finanční dar Základní škole J. Vohradského Šluknov 
5.3 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2016/2017 
5.4 Projekt „Podpora terénní práce Šluknov“ pro rok 2017 
5.5 Projekt „Bezpečně v lokalitě kde žiji!“ z dotačního programu Prevence kriminality 
5.6 Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláře Odboru vedení města dle předem 

zpracovaného architektonického návrhu 
6. Odbor vedení města 

6.1 Dodatek č. 7 ke Smlouvě č. SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009 – IS Radnice VERA – 
používání databázového serveru Oracle 

6.2 Směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato.   

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě č. 1/NP-2007 

Usnesení č. 1/56R/2016: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 22/54R/2016 ze dne 22.08.2016: „Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní 
smlouvě č. 1/NP-2007 ze dne 12.12.2006 mezi městem Šluknov a firmou Zemspol,  s. r. o., 
IČ 48266451, se sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, kterým se upravuje doba neurčitá na 
dobu určitou do 31.12.2020, dle návrhu.“  

Usnesení č. 2/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě  
č. 1/NP-2007 ze dne 12.12.2006 mezi městem Šluknov a firmou Zemspol,  s. r. o., IČ 48266451, 
se sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, kterým se upravuje doba neurčitá na dobu určitou 
do 31.12.2020, dle upraveného návrhu.  
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2.1.2 Věcná břemena 

Usnesení č. 3/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části  
p. p. č. 753/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 50 bm) a p. p. č. 688/8 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 6 bm) v k. ú. Šluknov, obec 
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba vodovodní přípojky pro 
akci „vodo pro RD ul. Riegrova“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH ve 
prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, IČ 49099469, DIČ CZ49099469.  

2.1.3 Věcná břemena 

Usnesení č. 4/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části  
p. p. č. 753/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 75 bm) a p. p. č. 735  
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 8 bm) v k. ú. Šluknov, obec 
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kanalizační přípojky pro 
akci „vodo pro RD ul. Riegrova“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH ve 
prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 
Teplice, IČ 49099469, DIČ CZ49099469. Výsledek hlasování: pro – 4, proti – 0, zdrželi se – 0. 

2.2 Automobil Škoda Fabia combi – vyřazení z majetku města 

Usnesení č. 5/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje ekologickou likvidaci vozidla Škoda 
Fabia combi, TMBJY16Y144135793, INV.Č. 10066.  

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „PD – Úprava autobusové 
zastávky Benar, Šluknov“ 

Usnesení č. 6/56R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „PD – Úprava autobusové zastávky Benar, Šluknov“ Ing. arch. Jiřímu 
Kňákalovi, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 15671712 za nabídkovou cenu 98.000 Kč bez DPH, 
tj. 118.580 Kč včetně DPH.  

Usnesení č. 7/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 43/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Úprava autobusové zastávky Benar, Šluknov“ 
mezi městem Šluknov a firmou Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, 
IČ 15671712 za nabídkovou cenu 98.000 Kč bez DPH, tj. 118.580 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

3.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Opravy komunikací  
ve Šluknově asfaltovým recyklátem“ 

Usnesení č. 8/56R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Opravy komunikací ve Šluknově asfaltovým recyklátem“ firmě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
475.888,16 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 9/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 44/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Opravy komunikací ve Šluknově asfaltovým 
recyklátem“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 475.888,16 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2016 

Usnesení č. 10/56R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
za rok 2016 dle předloženého návrhu. 

4.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – změna 
odpisového plánu na rok 2016 

Usnesení č. 11/56R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov schvaluje změnu odpisového plánu 
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na rok 2016 a změnu závazných ukazatelů na rok 2016, stanovených v rámci Finančního vztahu 
mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2016, dle předloženého návrhu.  

5. Odbor vnitřní správy (OSM) 

5.1 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy J. Vohradského ve Šluknově 
a schválení zápisu nového místa poskytovaného vzdělávání 

Usnesení č. 12/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje navýšení kapacity školní družiny 
Základní školy J. Vohradského ve Šluknově v Rejstříku škol a školských zařízení Krajského 
úřadu Ústeckého kraje na 90 žáků.   

Usnesení č. 13/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zápis nového místa poskytovaného 
vzdělávání Základní školy J. Vohradského ve Šluknově v Rejstříku škol a školských zařízení 
Krajského úřadu Ústeckého kraje na adresu Zahradní 1080, 407 77 Šluknov, kde bude umístěno 
třetí oddělení školní družiny. 

5.2 Účelově určený finanční dar Základní škole J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 14/26R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje 
přijetí účelově určeného finančního daru – finanční prostředky k úhradě stravného pro 22 žáků 
školy ve školním roce 2016/2017, který bude poskytnut ve dvou etapách na základě dvou 
darovacích smluv (pro rok 2016 ve výši 27.688 Kč a pro rok 2017 ve výši 55.696 Kč) v celkové 
výši 83.384 Kč společností WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, 
IČ 24231509. 

5.3 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 
2016/2017 

Usnesení č. 15/56R/2016: Rada města jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace povoluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění výjimku 
z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v pěti třídách mateřské 
školy, a to na počet 28, 28, 27, 27 a 25 dětí, tj. o čtyři děti ve dvou třídách, o 3 děti ve dvou 
třídách a v jedné třídě o 1 dítě z celkem osmi tříd mateřské školy dle návrhu.   

5.4 Projekt „Podpora terénní práce Šluknov“ pro rok 2017 

Usnesení č. 16/56R/2016: Rada města Šluknov bere na vědomí žádost na projekt „Podpora 
terénní práce Šluknov“ pro rok 2017 a schvaluje jeho podání na Úřad vlády České republiky. 

5.5 Projekt „Bezpečně v lokalitě kde žiji!“ z dotačního programu Prevence kriminality 

Usnesení č. 17/56R/2016: Rada města Šluknov bere na vědomí projektovou žádost na projekt 
„Bezpečně v lokalitě kde žiji!“ pro rok 2017 a schvaluje jeho podání na Ministerstvo 
zdravotnictví ČR. 

Usnesení č. 18/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje spoluúčast města Šluknov při 
realizaci projektu „Bezpečně v lokalitě kde žiji!“ ve výši 31,4 %, tj. 27.000 Kč. 

5.6 Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláře Odboru vedení města dle předem 
zpracovaného architektonického návrhu 

Usnesení č. 19/56R/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 rozhoduje 
o přímém zadání veřejné zakázky malého rozsahu na „Výrobu, dodání a montáž nábytku do 
kanceláře Odboru vedení města“ dle předem zpracovaného architektonického návrhu firmě 
Romana Sedláčková ROMI´S, Žerotínova 200/1, 405 01 Děčín, IČ 61561878, DIČ CZ6961142375.  

Usnesení č. 20/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláře Odboru vedení města“ dle 
předem zpracovaného architektonického návrhu s firmou Romana Sedláčková ROMI´S, 
Žerotínova 200/1, 405 01 Děčín, IČ 61561878, DIČ CZ6961142375, za cenu 184.496,14 Kč bez 
DPH, dle návrhu.  
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6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Dodatek č. 7 ke Smlouvě č. SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009 – IS Radnice VERA – 
používání databázového serveru Oracle 

Usnesení č. 21/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 7 ke  Smlouvě  
č. SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009 mezi městem Šluknov a společností VERA, spol. s r. o., se 
sídlem Lužná 2, Praha 6 – Vokovice, IČ 62587978, na rozšíření Informačního systému radnice 
VERA o agendu Platební karty se zvýšením roční ceny za poskytování služeb o 4.795 Kč bez 
DPH/rok, dle předloženého návrhu. 

6.2 Směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 22/56R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 9/2016 o zásadách 
a postupech při zadávání veřejných zakázek s účinností od 01.10.2016, dle návrhu. 

7. Informace starostky 

Usnesení nepřijato.  

8. Diskuze 

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


