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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 67. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 6. února 2017 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2016 
4. Odbor vnitřní správy 

4.1 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností přípravné třídy ve školním roce 
2017/2018 

4.2 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro Konkursní řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín 

5. Odbor kultury 
5.1 Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu – Bohemia Voice 
5.2 Smlouva o provedení pořadu – „Dětský karneval“ – Michaela Marková – Divadlo Ve Tři 
5.3 Smlouva o provedení a odměňování uměleckého výkonu – Kateřina Tomanová 
5.4 Smlouva o zajištění a provedení uměleckého výkonu – Petra Černocká a Jiří Pracný 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí 
6.1 Smlouva o dílo na akci „Revitalizace objektu Sladovna Šluknov – studie“ 
6.2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-

Rožany“ 
6.3 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Ústeckého kraje z „Programu na záchranu a obnovu 

kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017“ o dotaci na projekt „Revitalizace severní 
fasády Domu kultury Šluknov“ 

6.4 Podání žádosti o poskytnutí podpory z IROP  č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ 
o dotaci na projekt „Základní škola J. Vohradského, Šluknov - Zkvalitnění výuky přírodopisu 
a vybudování bezbariérového přístupu“ 

6.5 Podání žádosti o poskytnutí podpory z MZ ČR „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny“ o dotaci na projekt „Obnova kříže Pod Jitrovníkem v místní části Království, 
obec Šluknov“ 

6.6 Revokace usnesení RM č. 20/66R/2017 ze dne 23.01.2017 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 
  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.2.1 Zveřejnění záměru darovat pozemky 

Usnesení č. 1/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr darovat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky. 

P. p. č. část 23/1, katastr:  Šluknov 
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druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1753-119/2016 vedený jako díl 
„d“ o výměře 1.415 m2 
p. p. č. část 29, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP č. 1753-119/2016 vedený jako díl „c“ o výměře 46 
m2 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2016  

Usnesení č. 2/67R/2017: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2016. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností přípravné třídy ve školním roce 
2017/2018  

Usnesení č. 3/67R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov schvaluje pokračování přípravné třídy základní školy pro školní rok 2017/2018 dle § 47 
zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů.   

4.2 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro Konkursní řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín  

Usnesení č. 4/67R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín jmenuje podle § 2 odst. 3 b) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích paní Mgr. Alenu Zábojníkovou členkou konkursní 
komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. 

Usnesení č. 5/67R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín jmenuje podle § 2 odst. 3 c) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích paní Bc. Ivu Štefáčkovou členkou konkursní komise 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. 

Usnesení č. 6/67R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín jmenuje podle § 2 odst. 3 d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích paní Mgr. Gabrielu Krebsovou členkou konkursní 
komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. 

Usnesení č. 7/67R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín jmenuje podle § 2 odst. 3 e) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích paní Mgr. Vladimíru Voseckou členkou konkursní 
komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace 
Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. 

Usnesení č. 8/67R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín jmenuje podle § 2 odst. 3 f) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích pí Ing. Janu Kociánovou členkou konkursní komise na 
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. 

Usnesení č. 9/67R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín jmenuje podle § 2 odst. 3 a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích pí Ing. Evu Baborákovou členkou konkursní komise na 
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. 

Usnesení č. 10/67R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín jmenuje podle § 2 odst. 3 a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích pí Mgr. Evu Džumanovou členkou konkursní komise 
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na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín. 

5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Smlouva o vytvoření uměleckého výkonu – Bohemia Voice 

Usnesení č. 11/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o vytvoření uměleckého výkonu 
– vystoupení Bohemia Voice – vánoční repertoár, mezi městem Šluknov a NILE Agency, s. r. o., Ke 
Kalvárii 8, 155 00 Praha 5, IČ 01943618 (dodavatel), za cenu 18.000 Kč, dle návrhu. Pořad se bude 
konat dne 10.12.2017 od 18:00 hodin v Šluknovském zámku. 

5.2 Smlouva o provedení pořadu – „Dětský karneval“ – Michaela Marková – Divadlo Ve Tři 

Usnesení č. 12/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého pořadu 
Dětský karneval s Divadlem Ve Tři, mezi městem Šluknov a Michaelou Markovou, Počerady 10, 440 
01 Louny, IČ 75094487, za cenu 9.000 Kč, dle návrhu. Pořad se bude konat dne 19.02.2017 od 15:00 
hodin v Domě kultury Šluknov. 

5.3 Smlouva o provedení a odměňování uměleckého výkonu – Kateřina Tomanová 

Usnesení č. 13/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o provedení a odměňování 
uměleckého výkonu – představení pohádky pro děti „O Terezce a Matějovi“ mezi městem Šluknov 
a Ing. Kateřinou Tomanovou, Bučinská 1387/22, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČ 60814730, za cenu 
5.000 Kč, dle návrhu. Pořad se bude konat dne 07.10.2017 od 14:00 hodin ve Šluknovském zámku.  

5.4 Smlouva o zajištění a provedení uměleckého výkonu – Petra Černocká a Jiří Pracný 

Usnesení č. 14/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění a provedení 
uměleckého výkonu na pořad Petry Černocké a Jiřího Pracného v rámci akce „Zámecké slavnosti 
2017“ mezi městem Šluknov a Michalem Herzánem, Odborů 8, 120 00 Praha 2, DIČ CZ480514129, 
za cenu 29.990 Kč, dle návrhu. Pořad se bude konat dne 01.07.2017 od 15:00 hodin v areálu 
Zámeckého parku Šluknov. 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 Smlouva o dílo na akci „Revitalizace objektu Sladovna Šluknov – studie“ 

Usnesení č. 15/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712 na realizaci akce 
„Revitalizace objektu Sladovna Šluknov – studie“, za cenu 197.000 Kč bez DPH, tj. 238.370 Kč  
s 21% DPH, dle předloženého návrhu.  

6.2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-
Rožany“ 

Usnesení č. 16/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
32/2016 na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov - Rožany“ mezi městem 
Šluknov a Ing. arch. Janem Ritterem, se sídlem Poděbradská 1867/7, 288 02 Nymburk, IČ 67613691, 
za cenu víceprací ve výši 60.000 vč. DPH (celková cena díla 340.000 Kč vč. DPH) a s prodloužením 
termínu ukončení do 15.06.2017, dle návrhu. 

6.3 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Ústeckého kraje z „Programu na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2017“ o dotaci na projekt „Revitalizace severní 
fasády Domu kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 17/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Ústeckého 
kraje pro projekt „Revitalizace severní fasády Domu kultury Šluknov“, dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 

6.4 Podání žádosti o poskytnutí podpory z IROP  č. 47 „Infrastruktura základních škol (SVL)“ 
o dotaci na projekt „Základní škola J. Vohradského, Šluknov - Zkvalitnění výuky přírodopisu 
a vybudování bezbariérového přístupu“ 

Usnesení č. 18/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z IROP pro 
projekt „Základní škola J. Vohradského, Šluknov – Zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování 
bezbariérového přístupu“, včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 10 % 
z celkových uznatelných nákladů projektu, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu 
Džumanovou podpisem žádosti.  
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6.5 Podání žádosti o poskytnutí podpory z MZ ČR „Údržba a obnova stávajících kulturních 
prvků venkovské krajiny“ o dotaci na projekt „Obnova kříže Pod Jitrovníkem v místní části 
Království, obec Šluknov“ 

Usnesení č. 19/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Ministerstva 
zemědělství ČR pro projekt „Obnova kříže Pod Jitrovníkem v místní části Království, obec 
Šluknov“, včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 30 % z celkových 
uznatelných nákladů projektu dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu 
Džumanovou podpisem žádosti. 

6.6 Revokace usnesení RM č. 20/66R/2017 ze dne 23.01.2017 

Usnesení č. 20/67R/2017: Rada města Šluknov schvaluje revokaci usnesení Rady města Šluknov 
č. 20/66R/2017 ze dne 23.01.2017 takto: výše financování „57,73 %, tj. 437.000 Kč“ se mění na: 
„60,37 %, tj. 457.000 Kč“.  

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.          
starostka města 
 
 
 


