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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 74. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 24. dubna 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Návrh Smlouvy o spolupráci – Vodafone Czech Republic 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouva o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu (VZMR) na akci „Obnova kaplí zastavení Křížové cesty v Království“ 

3.2 Zadání a Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci „Dokončení 
revitalizace parku na Rumburské ulici ve Šluknově“ 

3.3 Smlouva č. 1020/2017 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury pro projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“ 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Nebytové prostory v majetku města 
4.2 Pozemky 
4.3 Dodatek č. 6 k Pojistné smlouvě o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení 

a o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č. 750000000101 
4.4 Pojistné smlouvy JSDHO Šluknov 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 

2016, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.201 
5.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2017 
5.3 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele a příspěvkové 

organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2017 
5.4 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – odpisový plán 

na rok 2017 
5.5 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční vztah 

zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2017 
6. Odbor vedení města 

6.1 Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – aktualizace 
6.2 Smlouva o poskytování právních služeb s KVB, advokátní kanceláří, s. r. o. 
6.3 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 

veřejných prostranstvích 
6.4 Nájemné v Domě kultury Šluknov – žádost o odpuštění nájemného – Svaz tělesně postižených 

České republiky, z. s. 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Návrh Smlouvy o spolupráci – Vodafone Czech Republic  

Usnesení č. 1/74R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem 
Šluknov a společností Vodafone Czech Republic, a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, 
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IČ 25788001, dle návrhu.  

 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouva o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu (VZMR) na akci „Obnova kaplí zastavení Křížové cesty v Království“ 

Usnesení č. 2/74R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8, Krásná Lípa 407 46, IČ 012 37 829, na realizaci zakázky na 
akci „Obnova kaplí zastavení Křížové cesty v Království“, za cenu 109.900 Kč bez DPH, tj. 
132.979 Kč s 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

3.2 Zadání a Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci „Dokončení 
revitalizace parku na Rumburské ulici ve Šluknově“ 

Usnesení č. 3/74R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 29/2017  
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dokončení revitalizace parku na Rumburské ulici  
ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk,  
IČ 47307706 za nabídkovou cenu 110.371 Kč bez DPH, tj. 133.548,91 včetně DPH, dle předloženého 
návrhu. 

3.3 Smlouva č. 1020/2017 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury pro projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“ 

Usnesení č. 4/74R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. 1020/2017 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 mezi městem 
Šluknov a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, 
IČ 70856508, pro projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“ 
dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Nebytové prostory v majetku města 

Usnesení č. 5/74R/2017: Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových 
prostor č. 4/NNP/2012 ze dne 22.05.2012 mezi městem Šluknov a Českou spořitelnou, a. s.,  
se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, zastoupenou JUDr. Ing. Michalem 
Kalhousem, manažerem řízení nemovitostí, úsek 2300, centrála v Praze a Ivetou Kočárkovou, Real 
Estate Specialista II, úsek 2310, centrála v Praze, kterým se prodlužuje doba nájmu do 30.04.2019.  

4.2 Pozemky 

4.2.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 6/74R/2017: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na 
dobu neurčitou od 25.04.2017 XXX, za cenu 50 Kč/rok, za účelem sekání trávy a složení dřeva. 

St. p. č.: 448, katastr: Království 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 154 m2 
p. p. č.: 2461, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 70 m2 

4.3 Dodatek č. 6 k Pojistné smlouvě o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění 
odcizení a o škodovém pojištění odpovědnosti za škodu č. 750000000101 

Usnesení č. 7/74R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 6 k Pojistné smlouvě 
o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění 
odpovědnosti za škodu č. 750000000101 mezi městem Šluknov a Mateřskou školou Šluknov, 
příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského a Direct pojišťovnou, a. s., se sídlem 
Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ  250 73 958, dle předloženého návrhu.  

4.4 Pojistné smlouvy JSDHO Šluknov 

Usnesení č. 8/74R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 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 
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AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem 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, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 9/74R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu č. 0503996015 dodatek 
č. 1 – pojištění odpovědnosti zaměstnanců mezi městem Šluknov a Hasičskou vzájemnou 
pojišťovnou, a. s., zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 2742, Římská 45, 120 00 Praha, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 
2016, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.201 

Usnesení č. 10/74R/2017: Rada města Šluknov projednala celoroční hospodaření a návrh 
závěrečného účtu města Šluknov za rok 2016 a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
o vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2016 bez výhrad a schválit 
závěrečný účet města za rok 2016.  

Usnesení č. 11/74R/2017: Rada města Šluknov projednala účetní závěrku města Šluknov 
sestavenou k 31.12.2016 a doporučuje zastupitelstvu města tuto účetní závěrku schválit. 

5.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2017 

Usnesení č. 12/74R/2017: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2017. 

5.3 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – odpisový plán 
na rok 2017 

Usnesení č. 13/74R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, Svojsíkova 352, Šluknov schvaluje odpisový plán mateřské školy na rok 2017, dle 
předloženého návrhu. 

5.4 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele a příspěvkové 
organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2017 

Usnesení č. 14/74R/2017: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, stanovuje její závazné ukazatele na rok 2017 v předloženém znění.   

5.5 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční 
vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2017 

Usnesení č. 15/74R/2017: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace stanovuje její závazné ukazatele na 
rok 2017 v předloženém znění.   

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – aktualizace 

Usnesení č. 16/74R/2017: Rada města Šluknov rozhodla s účinností ke dni 01.05.2017 v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f), j) a n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů a: 

1. Ruší 
 1 dotované pracovní místo na Odboru rozvoje a ŽP, které je dlouhodobě neobsazené 
 1 dotované pracovní místo na Odboru kultury, které je dlouhodobě neobsazené. 

2. Nově vytváří  
 1 pracovní místo strážníka Městské policie. 

3. Schvaluje 
 v souladu s výše uvedenými organizačními změnami nový Organizační řád Města Šluknov 

a Městského úřadu Šluknov, vč. Příloh č. 1, 2 a 3 s účinností od 01.05.2017, dle návrhu. 
4. Stanovuje 

 v souladu s výše uvedenými organizačními změnami celkový počet pracovních míst 
s účinností od 01.05.2017 na 66, z toho 4 dotovaná pracovní místa (pracovním místem se 
rozumí pracovní místo, na které jsou rozpočtovány prostředky na platy, přičemž k němu 
může být uzavřeno i více pracovních poměrů) 
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 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr je oprávněn uzavírat tajemník Městského 
úřadu Šluknov, nebo starosta města podle potřeb a v souladu se schváleným rozpočtem 
města na příslušný kalendářní rok. 

Celkový počet pracovních míst města Šluknova se snižuje o 1, neboť se ruší 2 dotovaná pracovní 
místa, která byla neobsazena z důvodu, že skončil pracovní poměr zaměstnanců konajících práci 
na těchto pracovních místech na dobu určitou podle smlouvy s úřadem práce, a 1 pracovní místo 
strážníka městské policie se nově na městské policii vytváří. 

6.2 Smlouva o poskytování právních služeb s KVB, advokátní kanceláří, s. r. o. 

Usnesení č. 17/74R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb 
mezi městem Šluknov a společností KVB, advokátní kancelář, s. r. o., se sídlem Teplého 2786, 530 
02 Pardubice, IČ 01460412, na poskytování právních služeb dle obchodních podmínek, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy, v rozsahu standardizovaného balíčku služeb BASIC, za sjednanou 
měsíční odměnu ve výši 8.450 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu 
neurčitou. 

6.3 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích 

Usnesení č. 18/74R/2017: Rada města Šluknov na základě žádosti spolku Šluknovské Království 
uděluje výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství na základě čl. 
4 bodu 2 OZV č. 1/2016 o požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích na 
akci „Pálení čarodějnic“, pořádanou žadateli v Království na hřišti za kostelem dne 30.04.2017 
v podvečer. 

6.4 Nájemné v Domě kultury Šluknov – žádost o odpuštění nájemného – Svaz tělesně 
postižených České republiky, z. s. 

Usnesení č. 19/74R/2017: Rada města Šluknov schvaluje, na základě žádosti paní Boženy 
Zemanové, zástupkyně Svazu tělesně postižených v České republice, z. s., osvobození od úhrady 
nájemného za pronájem velkého sálu v Domě kultury Šluknov za účelem pořádání členské schůze, 
kterou pořádá Svaz tělesně postižených v České republice, z. s. dne 28.04.2017 v době od 15.30 
hod. do 20.00 hod. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.          
starostka města 


