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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 93. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 4. prosince 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2018 
2.2 Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2018 až 2020 

3. Odbor správ majetku 
3.1 Odpis pohledávek  
3.2 Pozemky 
3.3 Pojistné smlouvy 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín 
4.2 Odměna ředitelce ZŠ  
4.3 ZŠ J. Vohradského – Doplnění Strategického rámce MAS ČESKÝ SEVER 
4.4 Přijetí účelového daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Schválení provozního řádu Dětského hřiště a sportoviště Budišínská 
5.2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro akci „Stavební úpravy 

autobusové zastávky Benar Šluknov“ 
5.3 Dodatky ke smlouvám s firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o. na zajištění 

komunálních služeb od roku 2018 
5.4 PD „PD DSP – Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. etapa“ 
5.5 Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
5.6 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého 

napětí, č. 17_SOP_01_4121356079 
5.7 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 09/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení 

kopií desek zastavení“ 
6. Odbor vedení města  

6.1 Nová právní úprava odměňování členů zastupitelstev obcí s účinností od 01.01.2018  
– novela zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši 
odměn členů zastupitelstev ÚSC 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 93. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2018  

Usnesení č. 2/93R/2017: Rada města Šluknov projednala návrh rozpočtu města na rok 2018 
a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozpočet schválit. 
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2.3 Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2018 až 2020 

Usnesení č. 3/93R/2017: Rada města Šluknov projednala a doporučuje Zastupitelstvu města 
schválit Střednědobý výhled města Šluknov na období 2018 až 2020 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Odpis pohledávek  

Usnesení č. 4/93RM/2017: Rada města Šluknov schvaluje odpis pohledávky ve výši 259 Kč jako 
nedoplatek z vyúčtování služeb za rok 2013 za byt č. XX na adrese XXX – nájemce XXX.   

Usnesení č. 5/93RM/2017: Rada města Šluknov schvaluje odpis pohledávky ve výši 12.539 Kč 
jako dluh na nájemném za byt č. XX na adrese XXX – nájemce XXX.   

3.2 Pozemky 

3.2.1 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 6/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 6/NP-2012 
mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.12.2017. 

3.2.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 7/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku od 
01.01.2018 na dobu neurčitou XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: 741, katastr: Šluknov,  
druh pozemku: zahrada, výměra: 358 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.2.3 Zřízení věcného břemene – doplnění usnesení č. 5/70R/2017 z 70. schůze RM dne 
06.03.2017 

Usnesení č. 8/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 156 – ostatní plocha, manipulační plocha (cca 1 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za 
účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy zemní 
kabel NN, stavby č. EP-12-4003237/VB/1 - DC_Šluknov, ppč.154/2, úprava kNN, za cenu 20 
Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 
405 02 Děčín IV – Podmokly.(doplnění pozemku do usnesení č. 5/70R/2017 z 70. schůze RM 
dne 06.03.2017)  

3.3 Pojistné smlouvy 

Usnesení č. 9/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek (prolongační) k pojistné 
smlouvě o havarijním pojištění vozidel – Partner H 59 č. smlouvy 2269227549 mezi Městem 
Šluknov a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 
00 Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 10/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 
o havarijním pojištění vozidel – Partner H 59 č. smlouvy 2269227549 mezi Městem Šluknov 
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 
8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, 
sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor vnitřní správy 

4.1 Navýšení kapacity školní družiny Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín 

Usnesení č. 11/93R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel schvaluje navýšení kapacity 
školní družiny Základní školy J. Vohradského ve Šluknově v Rejstříku škol a školských zařízení 
Krajského úřadu Ústeckého kraje na 120 žáků.  

4.2 Odměna ředitelce ZŠ  

Usnesení č. 12/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce 
Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, pí Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu.  
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4.3 ZŠ J. Vohradského – Doplnění Strategického rámce MAS ČESKÝ SEVER 

Usnesení č. 13/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje doplnění Strategického rámce MAS 
Český Sever dle návrhu.  

4.4 Přijetí účelového daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 14/93R/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 115.860 Kč, odpovídajících 
celkové výši záloh obědové služby pro 40 žáků školy v období od 01.01.2017 do 30.06.2017, od 
firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Schválení provozního řádu Dětského hřiště a sportoviště Budišínská 

Usnesení č. 15/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Provozní řád Dětského hřiště 
a sportoviště Budišínská dle předloženého znění. 

5.2 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro akci „Stavební úpravy 
autobusové zastávky Benar Šluknov“ 

Usnesení č. 16/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene č. 59147/2017-O25 mezi městem Šluknov a společností České dráhy, a. s. 
sídlem nábřeží L. Svobody 122, 110 15 Praha 1, IČ 709 94 226, pro akci „Stavební úpravy 
autobusové zastávky Benar Šluknov, dle předloženého návrhu.  

5.3 Dodatky ke smlouvám s firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o. na zajištění 
komunálních služeb od roku 2018 

Usnesení č. 17/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě 
č. ORŽP 48/2016 na provozování sběrného dvora ve Šluknově  mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 36/2016 na celoroční údržbu místních komunikací ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 19/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 37/2016 na správu a údržbu veřejného osvětlení ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 20/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 38/2016 na správu a údržbu Stadionu Slávy Novotného ve Šluknově mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 21/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 39/2016 na správu a údržbu veřejného pohřebiště ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 22/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 40/2016 na správu a údržbu veřejného WC ve Šluknově mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 23/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
48/2017 na údržbu, svoz a likvidaci veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2018 mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  
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5.4 PD „PD DSP – Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. etapa“ 

Usnesení č. 24/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
27/2017 na akci „PD DSP – Zastavovací plán Jihozápad, Šluknov – 1. etapa“, mezi městem 
Šluknov a Ing. arch. Jiří Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 15671712, dle 
předloženého návrhu. 

5.5 Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 25/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo č. 17/2017 
na realizaci akce „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou CL-
EVANS, s. r. o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 2, IČ 26768607 za cenu 1.906.795,48 Kč 
včetně DPH, dle předloženého návrhu.  

5.6 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého 
napětí, č. 17_SOP_01_4121356079 

Usnesení č. 26/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí, číslo 17_SOP_01_4121356079 mezi 
městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 
Děčín, IČ 24729035, dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou 
podpisem smlouvy. 

5.7 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 09/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení 
kopií desek zastavení“ 

Usnesení č. 27/93R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 
09/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení  
č. 7.“ od Taubenheimer Dorfclub e.V (příspěvek sdružených sponzorů XXX ze SRN), ve výši 
1.000 Euro. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Nová právní úprava odměňování členů zastupitelstev obcí s účinností od 01.01.2018 – 
novela zákona č. 128/2000 Sb. o obcích a nové nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši 
odměn členů zastupitelstev ÚSC 

Usnesení č. 28/93R/2017: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
stanovit podle § 84 odst. 1, písmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve 
znění pozdějších předpisů neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce odměny za 
měsíc v následujících částkách: 

a) Místostarosta      17.000 Kč 

b) Člen rady města        5.000 Kč 

c) Předseda výboru ZM či komise RM      2.000 Kč 

d) Člen ZM (bez funkce)                  1.000 Kč. 

Odměny jsou stanoveny dle Přílohy nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územně samosprávných celků v platném znění. Při souběhu výkonu funkcí se 
odměny nesčítají. Odměny budou poskytovány ode dne 01.01.2018. V případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna poskytována ode dne 
složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna 
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení č. 29/93R/2017: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
rozhodnout podle § 84 odst. 2 písm. o) ve vztahu k § 80 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, o těchto plněních členům zastupitelstva z rozpočtu města 
s účinností od 01.01.2018: 

a) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li o starostu, 
místostarostu nebo člena zastupitelstva pověřeného k přijímání vůle snoubenců, že 
spolu vstupují do manželství – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města – podle 
článku 31 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového 
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svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 – 2020 ze 
dne 23.01.2017. 

b) Příspěvek na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku, jde-li se o starostu, 
místostarostu a předsedu Komise Sbor pro občanské záležitosti, v souvislosti se 
zastupováním obce na veřejných občanských obřadech – ve výši a za podmínek jako 
zaměstnancům města – podle článku 31 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov 
a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu 
Šluknov na období 2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

c) Příspěvek na podporu vzdělávání v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva 
obce, jde-li se o starostu  – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům města – podle 
článku 13 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového 
svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 – 2020 ze 
dne 23.01.2017. 

d) Příspěvek na stravování, jde-li se o starostu – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům 
města – podle článku 20 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací 
Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 
2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

e) Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření 
nebo životní pojištění, jde-li o starostu  – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům 
města – podle článku 21 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací 
Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 
2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

f) Odměnu při významném životním výročí, jde-li o starostu – ve výši a za podmínek jako 
zaměstnancům města – podle článku 29, odst. 2 a násl. Kolektivní smlouvy mezi městem 
Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací 
Městského úřadu Šluknov na období 2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

g) Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města – 
příspěvek na pojištění odpovědnosti člena zastupitelstva, jde-li o člena zastupitelstva – 
ve výši 100 %, tj.  1.556 Kč za člena zastupitelstva ročně podle Pojistné smlouvy 
č. 750000000101 s DIRECT pojišťovnou a. s. ze dne 30.12.2014, vč. jejích dodatků. 

h) Příspěvek na pojištění rizik spojených s výkonem funkce člena zastupitelstva města – 
příspěvek na skupinové pojištění úrazu, jde-li o starostu – ve výši 100%, tj. 23.148 Kč 
ročně podle Pojistné smlouvy č. 8001200215 skupinové pojištění úrazu s AIG Europe 
Limited ze dne 25.03.2015, ve znění jejích dodatků. 

i) Příspěvek na podporu zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, jde-li o starostu – ve 
výši a za podmínek jako zaměstnancům města – podle článků 16 a 22 Kolektivní smlouvy 
mezi městem Šluknov a Základní organizací Odborového svazu státních orgánů 
a organizací Městského úřadu Šluknov na období 2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

j) Příspěvek na rekreaci, jde-li o starostu – ve výši a za podmínek jako zaměstnancům 
města – podle článku 19 Kolektivní smlouvy mezi městem Šluknov a Základní organizací 
Odborového svazu státních orgánů a organizací Městského úřadu Šluknov na období 
2017 – 2020 ze dne 23.01.2017. 

7. Informace starostky 

   

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


