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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 82. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 2. srpna 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Smlouva o dílo – VZMR na služby – „Analýza a návrh řešení problematiky související 
s General Data Protection Regulation (GDPR)“  

2.2    Přijetí účelového daru – Základní škola J. Vohradského 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Smlouva o právu provést stavbu – „Přístřešek pod Jitrovníkem“ 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2017 
4.2 Smlouvy o ČSOB municipálním kontu    

5. Odbor správy majetku 
5.1 Smlouva o nájmu nebytových prostor – posilovna na městském stadionu 
5.2 Prostory sloužící k podnikání ve Šluknovském zámku – záměr pronájmu cukrárny 
5.3 Pozemky 

6. Odbor vedení města 
6.1 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných  
          veřejných prostranstvích – spolků Šluknovské Království a SDH Království 
6.2 Dodatek č. 3 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. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/82R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 82. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Smlouva o dílo – VZMR na služby – „Analýza a návrh řešení problematiky související 
s General Data Protection Regulation (GDPR)“ 

Usnese ní č. 2/82R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na služby – zpracování analýzy a návrhu řešení problematiky související s General 
Data Protection Regulation pro město Šluknov, Základní školu J. Vohradského Šluknov, Mateřskou 
školu Šluknov, příspěvkovou organizaci a Technické služby Šluknov, spol. s r. o., mezi městem 
Šluknov a firmou Equica, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ 26490951, 
DIČ CZ26490951, za celkovou cenu 150.000 Kč bez DPH, dle návrhu.  

2.2 Přijetí účelového daru – Základní škola J. Vohradského 

Usnesení č. 3/82R/2017: 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 – přijetí finančních prostředků ve výši 66.480 Kč, odpovídajících celkové 
výši záloh obědové služby pro 34 žáků školy v období od 01.09.2017 do 31.12.2017, od firmy 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. 
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3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva o právu provést stavbu – „Přístřešek pod Jitrovníkem“ 

Usnesení č. 4/82R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Přístřešek pod Jitrovníkem“ na p. p. č. 830 
v k. ú. Království, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2017 

Usnesení č. 5/82R/2017: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2017.  

4.2 Smlouvy o ČSOB municipálním kontu 

Usnesení č. 6/82R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o ČSOB 
municipálním kontu mezi městem Šluknov a Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 
333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, DIČ 699000761, zastoupenou Hanou Futó k účtu 
č. 108724561/0300 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 7/82R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o ČSOB 
municipálním kontu mezi městem Šluknov a Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 
333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, DIČ 699000761, zastoupenou Hanou Futó k účtu 
č. 677008573/0300 dle předloženého návrhu. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Smlouva o nájmu nebytových prostor – posilovna na městském stadionu 

Usnesení č. 8/82R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor na 
dobu určitou od 02.08.2017 do 31.12.2018 mezi městem Šluknov a XXX, na pronájem prostor 
v objektu čp. 1051 v ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov – v 1. PP tribuny na městském 
stadionu, za účelem provozování posilovny. Celková výměra pronajatého prostoru činí 50 m2. 
Dohodnuté nájemné za celkovou pronajatou plochu prostor činí 750 Kč měsíčně. 

5.2 Prostory sloužící k podnikání ve Šluknovském zámku – záměr pronájmu cukrárny 

Usnesení č. 9/82R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory 
sloužící k podnikání o výměře 48,5 m2 v 1. NP budovy č. p. 642 na st. p. p. č. 167 v k. ú. Šluknov v 
obci Šluknov.  

5.3.1 Ukončení nájemních smluv výpovědí 

Usnesení č. 10/82R/2017: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájmu pozemku p. p. č. 766 – 
ostatní plocha, neplodná půda k. ú. Království z nájemní smlouvy č. 24/NP-2010, mezi městem 
Šluknov a XXX, výpovědí dle čl. IV, odst. 1, bod 2 ke dni 03.08.2017. 

Usnesení č. 11/82R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 3/NP-2010 
mezi městem Šluknov a XXX, výpovědí dle čl. IV, odst. 1, bod 2 ke dni 03.08.2017. 

6. Odbor vedení města 

6.1 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích – spolků Šluknovské Království a SDH Království 

Usnesení č. 12/82R/2017: Rada města Šluknov na základě žádosti spolků Šluknovské Království 
a SDH 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 „Rozloučení s létem“, pořádanou žadateli v Království na hřišti 
za kostelem dne 03.09.2017 v době od 15:00 do 22:00 hodin. 

6.2 Dodatek č. 3 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. 13/82R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 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 
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se s účinností od 01.08.2017 doba vytváření 2 pracovních míst prodlužuje o 6 měsíců, tj. do 
31.01.2018, s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 14.000 Kč měsíčně, dle návrhu. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


