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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 96. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 22. ledna 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení   
2. Odbor kultury 

2.1 Smlouva o užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt“ 
2.2 Sbor dobrovolných hasičů Šluknov – Žádost o osvobození od úhrady nájemného za pronájem 

sálu v Domě kultury 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Přidělení bytu 
3.2 Pozemky 
3.3 Krátkodobá nájemní smlouva na byt č. 2 v objektu č. p. 683 v ul. T. G. Masaryka (sokolovna) 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Doporučení k zažádání o souhlas s činností přípravné třídy ve školním roce 2018/2019 
4.2 Projekty Základní školy J. Vohradského Šluknov – učebny 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Podání žádosti o dotaci ÚK a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace 

nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov“ 
5.2 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 

č. ORŽP 2/2018 
5.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „PD – Cyklostezka Šluknov – Fukov“ 
5.4 Podání žádosti o dotaci ÚK a smlouva o dílo č. ORŽP 1/2018 na akci „Oprava fasády kostelíku 

sv. Jakuba, Císařský“ 
5.5 Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
5.6 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu na 

opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018 
5.7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Cyklostezka 

Šluknov – Rožany“ 
5.8 Smlouvy o poskytnutí daru č. KC 1 – 15/2018 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení 

kopií desek zastavení“ 
5.9 Podání žádostí o poskytnutí podpory z IROP, SFŽP a MŽP 

6. Odbor vedení města 
6.1 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2017 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím v platném znění 
6.2 Znak a vlajka města – doporučení výběru varianty vlajky zastupitelstvu města 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 96. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Smlouva o užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt“ 

Usnesení č. 2/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o užívání značky „ČESKOSASKÉ 
ŠVÝCARSKO regionální produkt“, číslo certifikátu 912012 mezi městem Šluknov jako uživatelem 
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a Českým Švýcarskem, o. p. s., se sídlem Křinické náměstí 1161/10, 407 46 Krásná Lípa, 
IČ 25436911 jako poskytovatelem, na právo užívání značky pro účely této smlouvy na uvedený 
„certifikovaný zážitek“ – Zámecké slavnosti. Smlouva se uzavírá pro konkrétní certifikát č. 912012 
platný od 24.05.2017 do 24.05.2019 a po dobu jeho platnosti, poplatek za užívání značky činí 1.000 
Kč.  

2.2 Sbor dobrovolných hasičů Šluknov – Žádost o osvobození od úhrady nájemného za 
pronájem sálu v Domě kultury 

Usnesení č. 3/96R/2018: Rada města Šluknov na základě žádosti Sboru dobrovolných hasičů (SDH) 
Šluknov, zastoupeného starostou panem Miroslavem Holakovským, schvaluje slevu z nájemného 
za pronájem hlavního sálu v Domě kultury Šluknov dne 02.02.2018 v době od 18:00 do 02:00 hod. 
na konání „Výroční valné hromady SDH Šluknov“ ve výši 2.000 Kč a žádosti tak vyhovuje 
v částečném rozsahu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přidělení bytu 

Usnesení č. 4/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.02.2018 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. XX, ul. 
Lužická, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. XXX, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 5/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 960/3, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.212 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

3.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 1.000 m2 

účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.3 Krátkodobá nájemní smlouva na byt č. 2 v objektu č. p. 683 v ul. T. G. Masaryka (sokolovna) 

Usnesení č. 7/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí účelově 
určeného finančního daru na úhradu nájemného a služeb do 28.02.2018 pro XXX, z důvodu 
mimořádné životní situace (XXX) v celkové výši 15.000 Kč, dle předloženého návrhu.    

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Doporučení k zažádání o souhlas s činností přípravné třídy ve školním roce 2018/2019 

Usnesení č. 8/96R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov schvaluje pokračování přípravné třídy základní školy pro školní rok 2018/2019 dle § 47 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

4.2 Projekty Základní školy J. Vohradského Šluknov – učebny 

Usnesení č. 9/96R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín schvaluje projektový záměr Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres 
Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, IČ 49888579, RED_IZO:600007637, IZO 
ZŠ:102065373 – Vybavení polyfunkční učebny pro zájmové vzdělávání v objektu v Zahradní ul. 
a garantuje, že předfinancování i spolufinancování  projektu bude zajištěno z rozpočtu příspěvkové 
organizace, dle návrhu.  
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Usnesení č. 10/96R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín schvaluje projektový záměr Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres 
Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, IČ 49888579, RED_IZO:600007637, IZO 
ZŠ:102065373 – Modernizace vybavení počítačových učeben v objektu T. G. Masaryka 678 
a garantuje, že předfinancování i spolufinancování  projektu bude zajištěno z rozpočtu příspěvkové 
organizace, dle návrhu.  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Podání žádosti o dotaci ÚK a vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 11/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci 
Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 
2018, na akci „Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov“. 

Usnesení č. 12/96R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury 
Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje E-ZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 13/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace nároží a západní fasády Domu 
kultury Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 14/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně 
plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Revitalizace nároží a západní fasády Domu 
kultury Šluknov“: Bc. Zdeněk Černý (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek (členové). 
Náhradníci: Ing. Marek Kopecký, Ing. Stanislav Mašek, Ing. Petr Masopust. 

5.2 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 
č. ORŽP 2/2018 

Usnesení č. 15/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 2/2018 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem vč. Přílohy č. 1 mezi 
městem Šluknov a firmou H a K Haback, v. o. s., Rumburská 830, 407 77 Šluknov, IČ 148 659 04 dle 
předloženého návrhu a pověřuje starostku města Šluknova Mgr. Evu Džumanovou k jejímu 
podpisu. 

5.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „PD – Cyklostezka Šluknov – Fukov“ 

Usnesení č. 16/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 3/2018 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Cyklostezka Šluknov–Fukov“ mezi městem 
Šluknov a firmou Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712 za 
nabídkovou cenu 415.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku města 
Šluknova Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

5.4 Podání žádosti o dotaci ÚK a smlouva o dílo č. ORŽP 1/2018 na akci „Oprava fasády 
kostelíku sv. Jakuba, Císařský“ 

Usnesení č. 17/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o neinvestiční dotaci 
Ústeckého kraje z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející 
kulturní krajinu Ústeckého kraje pro rok 2018 na akci Oprava fasády kostelíku sv. Jakuba, Císařský.  

Usnesení č. 18/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 1/2018 mezi 
městem Šluknov a firmou Teen Challenge International CR, se sídlem Na Bendovce 103/24, Praha 
– Bohnice, středisko Šluknov – Dr. Milady Horákové 598, 407 77 Šluknov, IČ 684 02 686, na akci 
„Oprava fasády kostelíku sv. Jakuba, Císařský“, za celkovou cenu ve výši 386.786,51 Kč bez DPH, 
tj. 468.011,68 Kč s DPH, dle předloženého návrhu. 

5.5 Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 19/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 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 276.017 Kč bez DPH, 
s prodloužením termínu dokončení díla na 31.08.2018, dle předloženého návrhu. 
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5.6 Jmenování komise na hodnocení žádostí o dotaci z Neinvestičního dotačního programu 
na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018 

Usnesení č. 20/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje složení Komise pro hodnocení žádostí 
o dotaci z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 
2018 ve složení: Bc. Michal Bušek (předseda), Mgr. Martin Chroust, Ing. Stanislav Mašek a Mgr. Bc. 
Rudolf Sochor (členové). 

5.7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Cyklostezka 
Šluknov – Rožany“ 

Usnesení č. 21/96R/2018: Rada města Šluknov doporučuje ZM schválit Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem,  
IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 31148/48, 400 01 Ústí nad Labem, v zastoupení Správy a 
údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., IČ 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, na akci 
„Cyklostezka Šluknov-Rožany“, dle předloženého návrhu. 

5.8 Smlouvy o poskytnutí daru č. KC 1 - 15/2018 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení 
kopií desek zastavení“ 

Usnesení č. 22/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 1/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 3.000 
Kč. 

Usnesení č. 23/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 2/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 500 Kč. 

Usnesení č. 24/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 3/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 1.000 
Kč. 

Usnesení č. 25/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 4/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 500 Kč. 

Usnesení č. 26/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 5/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 3.500 
Kč. 

Usnesení č. 27/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 6/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 1.000 
Kč. 

Usnesení č. 28/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 7/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 3.000 
Kč. 

Usnesení č. 29/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 8/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 1.000 
Kč. 

Usnesení č. 30/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 9/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 2.000 
Kč.  

Usnesení č. 31/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 10/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 2.000 
Kč.  

Usnesení č. 32/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 11/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 1.000 
Kč. 

Usnesení č. 33/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 12/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 500 Kč. 

Usnesení č. 34/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 13/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 500 Kč. 
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Usnesení č. 35/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 14/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 1.000 
Kč. 

Usnesení č. 36/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 15/2018 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. III.“ od XXX, ve výši 1.000 
Kč. 

5.9 Podání žádostí o poskytnutí podpory z IROP, SFŽP a MŽP 

Usnesení č. 37/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu ze Státního 
fondu životního prostředí pro projekt „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, Šluknov“, včetně závazku 
spolufinancování projektu v minimální výši 15 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle 
předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti.  

Usnesení č. 38/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Programu 
péče o krajinu Ministerstva životního prostředí pro projekt „Ošetření památných stromů ve městě 
Šluknov v roce 2018“, dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou 
podpisem žádosti. 

Usnesení č. 39/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z IROP pro 
projekt „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov“, včetně závazku spolufinancování 
projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle  předloženého návrhu 
a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2017 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

Usnesení č. 40/96R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Výroční zprávu města Šluknov za rok 2017 
o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů, dle návrhu.  

Usnesení č. 41/96R/2018: Rada města Šluknov ukládá tajemnici Městského úřadu Šluknov Ing. Bc. 
Ivaně Lukešové zveřejnit Výroční zprávu města Šluknov za rok 2017 o podávání informací podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění podle § 18 odst. 1 
tohoto zákona. Termín: do 28.02.2018. 

6.2 Znak a vlajka města – doporučení výběru varianty vlajky zastupitelstvu města  

Usnesení č. 42/96R/2018: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov schválit 
grafický vzor historického znaku města Šluknov dle návrhu heraldika Mgr. Jana Tejkala ze dne 
08.01.2018 a dále schválit odborný slovní popis historického znaku města Šluknov: „V modrém 
štítě se zlatou arabeskovou obrubou převýšenou hradební korunou přirozené barvy kvádrovaná 
hradba přirozené barvy s cimbuřím a se dvěma černými obloukovými okny po stranách černé 
brány. Za hradbou nad okny dvě kvádrované věže přirozené barvy s cimbuřím, každá s černým 
obloukovým oknem. Přes hradbu a část brány zlatý gotický štítek se dvěma březovými ostrvemi 
přirozených barev o šesti sucích.“, dle návrhu heraldika Mgr. Jana Tejkala ze dne 08.01.2018. 

Usnesení č. 43/96R/2018: Rada města Šluknov projednala sedm variantních grafických návrhů 
vlajky města Šluknov, vytvořených panem Mgr. Janem Tejkalem, Heraldická tvorba, Záblatská 
23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice, a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov schválit grafický 
návrh vlajky města Šluknov – varianta č. 3, dle předloženého návrhu. 

7. Informace starostky 
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Mgr. Eva Džumanová, v. r.       
starostka města 


