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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 98. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 19. února 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Návrh na vyhlášení Konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 

3. Odbor ekonomický 
3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2017 
3.2 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – provedení 

veřejnosprávní kontroly za rok 2017 
3.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 

příspěvková organizace - provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2017  
4. Odbor správy majetku 

4.1 Přidělení bytů 
4.2 Pozemky 
4.3 Pojistná smlouva č. 8001200215 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 

soustavě – osvětlení sportovního hřiště Budišínská 
5.2 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie – smlouva č- Z_S14_12_8120063512 – revitalizace kina Dukla  
5.3 Podání žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Ústeckého kraje pro projekt „Oprava 

komunikace u Domova bez hranic, Šluknov“ (za Toposem) 
5.4 Schválení provozního a návštěvního řádu veřejného Dětského hřiště a sportoviště 

ul. Budišínská 
5.5 Revitalizace kaple Žaláře Krista Křížové cesty Království 

6. Odbor kultury 
6.1 Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 
6.2 Svaz tělesně postižených Šluknov – Žádost o prominutí nájemného za pronájem sálu v Domě 

kultury 
7. Odbor vedení města 

7.1  Zahraniční služební cesta do SRN 
7.2 Jmenování vedoucího Odboru kultury 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 
1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 98. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 
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2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Návrh na vyhlášení Konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 

Usnesení č. 2/98R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace vyhlašuje Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
příspěvkové organizace Mateřská školy Šluknov, příspěvková organizace, s termínem pro 
podávání přihlášek do 29.03.2018 dle návrhu. 

Usnesení č. 3/98R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, pověřuje starostku města, Mgr. Evu Džumanovou oslovením Krajského úřadu 
Ústeckého kraje, České školní inspekce, Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 
a dalšího odborníka z praxe pro delegaci členů do konkursní komise Konkursního řízení na 
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřské školy 
Šluknov, příspěvkové organizace, s termínem do 05.03.2018.  

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2017 

Usnesení č. 4/98R/2018: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2017.  

3.2 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – provedení 
veřejnosprávní kontroly za rok 2017 

Usnesením č. 5/98R/2018 Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, Svojsíkova 
352, 407 77 Šluknov, pověřuje pí Ing. Janu Kociánovou, vedoucí Odboru ekonomického, 
provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2017 této příspěvkové organizace.  

3.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace - provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2017 

Usnesením č. 6/98R/2018 Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, pověřuje pí Ing. Janu Kociánovou, 
vedoucí Odboru ekonomického, provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2017 této příspěvkové 
organizace.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Přidělení bytů 
Usnesení č. 7/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 
od 01.03.2018 do 31.12.2018 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. XX, 
ul. Rumburská, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+3, č. b. XX, č. p. XX, ul. Rumburská, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 8/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 
od 01.03.2018 do 31.12.2018 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. XX, 
ul. Rumburská, Šluknov, dle návrhu.  

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

Usnesení č. 9/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 
od 01.03.2018 do 31.12.2018 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, č. b. XX, 
ul. nám. Republiky, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+3, č. b. XX č. p. XX, ul. nám. Republiky, Šluknov, pro XX. 

4.2 Pozemky 

4.2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 10/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 20.02.2018 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy. 

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

Usnesení č. 11/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 20.02.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 165 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

4.2.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 12/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 20.02.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 148 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

4.2.4 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 13/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 20.02.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 192 m2 

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

4.2.5 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 14/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 20.02.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 45 m2 

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

4.2.6 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 15/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 20.02.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 48 m2 

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

4.2.7 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 16/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 20.02. XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 100 m2 

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

4.2.8 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 17/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 578/2, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: zahrada, výměra: 2.785 m2 

účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

4.2.9 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 18//98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 



 4

St. p. č.: 74/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 122 m2 

účel: postavení plechové garáže, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

4.2.10 Ukončení  nájemních smluv 

Usnesení č. 19/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájemních smluv č. 27/NP-2004 
a č. 13/NP-2017 mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 28.02.2018, podle čl. IV, odst. 1, bod 2 nájemní 
smlouvy. 

4.2.11 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 20/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1102, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 325 m2 

účel: koupě pozemku pod stavbou, minimální cena: znalecký posudek 

4.2.12 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 21/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 1192, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 50 m2 

účel: zahrada, minimální cena: znalecký posudek 

4.2.13 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 22/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: část 2273/86, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP cca 450 m2 

P. p. č.: 1604/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 15 m2 
účel: přístup k prodejně, minimální cena: znalecký posudek 

4.2.14 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 23/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 391/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 672 m2 

účel: zahrada, minimální cena: znalecký posudek 

4.2.15 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 24/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 777, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 539 m2 
účel: stavba RD, minimální cena: znalecký posudek 

4.2.16 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 25/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: část 819, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 70 m2 
P. p. č.: 820, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 201 m2 
P. p. č.: 396, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 165 m2 
účel: scelení pozemků, minimální cena: znalecký posudek 
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4.2.17  Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 26/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky. 

St. p. č.: 27, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 177 m2 

P. p. č.: 498/1, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 218 m2 
P. p. č.: 499, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 194 m2 
P. p. č.: 128/2, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 140 m2 

účel: postavení menší rekreační chaty, minimální cena: znalecký posudek 

4.3 Pojistná smlouva č. 8001200215 

Usnesení č. 27/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení pojistné smlouvy  
č. 8001200215 – Skupinové pojištění úrazu ke dni 24.03.2018 mezi městem Šluknov a AIG Europe 
Limited, se sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn jednající prostřednictvím AIG 
Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 4/1031,110 00 
Praha1, IČ 242 32 777, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 28/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu č. 2202202818 – 
skupinové pojištění úrazu mezi městem Šluknov a Colonnade Insurance S.A., se sídlem L-2350 
Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de 
Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající prostřednictvím Colonnade 
Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká 
republika, identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229, s účinností od 25.03.2018 na dobu neurčitou, dle 
předloženého návrhu. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě – osvětlení sportovního hřiště Budišínská 

Usnesení č. 29/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV 
(NN), č. smlouvy: 18_SOBS01_4121374233, související s přípravou akce „Osvětlení sportovního 
hřiště Budišínská, Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

5.2 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie – smlouva č- Z_S14_12_8120063512 – revitalizace kina Dukla 

Usnesení č. 30/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – Smlouva č- 
Z_S14_12_8120063512 mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035, související s plánovanou revitalizací kina Dukla, 
dle  předloženého návrhu.  

5.3 Podání žádostí o poskytnutí podpory z Fondu Ústeckého kraje pro projekt „Oprava 
komunikace u Domova bez hranic, Šluknov“ (za Toposem)  

Usnesení č. 31/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Fondu 
Ústeckého kraje pro projekt „Oprava komunikace u Domova bez hranic, Šluknov“, včetně závazku 
spolufinancování projektu v minimální výši 30 % z celkových uznatelných nákladů projektu, 
dle  předloženého návrhu.  

5.4 Schválení provozního a návštěvního řádu veřejného Dětského hřiště a sportoviště 
ul. Budišínská 

Usnesení č. 32/98R/2018: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 15/93R/2017 z 93. schůze ze dne 04.12.2017, kterým byl schválen Provozní řád Dětského hřiště 
a sportoviště Budišínská, dle předloženého znění. 
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Usnesení č. 33/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Provozní řád veřejného Dětského hřiště 
a sportoviště Budišínská dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 34/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Návštěvní řád veřejného Dětského hřiště 
a sportoviště Budišínská dle předloženého návrhu. 

5.5 Revitalizace kaple Žaláře Krista Křížové cesty Království 

Usnesení č. 35/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a Ing. Vojtěchem Králem, se sídlem Nezvalova 156, 293 01 Mladá Boleslav-Čejetice, IČ 66421705, 
na realizaci zakázky na akci „Revitalizace kaple Žaláře Krista Křížové cesty Království“, za cenu 
307.546,56 Kč bez 21 % DPH, tj. 372.124,06 Kč s 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 36/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva 
kultury ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností, na Revitalizace kaple Žaláře Krista Křížové cesty Království, dle předloženého návrhu.  

6. Odbor kultury (OK) 

6.1 Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 

Usnesení č. 37/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování 
a distribuci knižních fondů mezi městem Šluknov a Městskou knihovnou Děčín, p. o., Karla Čapka 
1441/3, 406 55 Děčín zastoupenou ředitelem Ladislavem Zoubkem na poskytnutí finanční částky 
150.000 Kč na nákup knižních fondů, dle návrhu.  

6.2 Svaz tělesně postižených Šluknov – Žádost o prominutí nájemného za pronájem sálu 
v Domě kultury 

Usnesení č. 38/98R/2018: Rada města Šluknov na základě žádosti Svazu tělesně postižených 
v České republice, z. s., Místní organizace Šluknov, zastoupeného předsedkyní spolku paní 
Boženou Zemanovou, schvaluje slevu z nájemného za pronájem hlavního sálu v Domě kultury 
Šluknov dne 16.03.2018 v době od 14:00 do 19:00 hod. na konání „Členské schůze“ ve výši 
2.500 Kč a žádosti tak vyhovuje v částečném rozsahu. 

7. Odbor vedení města 

7.1 Zahraniční služební cesta do SRN 

Usnesení č. 39/98R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města 
Mgr. Evy Džumanové, na jednání Pětiměstí do Neusalzy-Sprembergu, do Spolkové republiky 
Německo dne 09.03.2018. 

7.2 Jmenování vedoucího Odboru kultury  

Usnesení č. 40/98R/2018: Rada města Šluknov jmenuje na návrh tajemnice podle § 102 odst. 2 
písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 33 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, po provedeném výběrovém řízení do 
funkce vedoucího Odboru kultury Městského úřadu Šluknov pana Bc. Jiřího Jelínka, DiS., MBA, 
XXX, s účinností od 01.03.2018. 

8. Informace starostky 

 

9. Diskuze 
 
 
 
 
 

Mgr. Eva Džumanová, v. r.        
starostka města 


