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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 105. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 16. května 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Šluknov, p. o.  
2.2 Návrh na výplatu mimořádné odměny a úprava platu ředitelky ZŠ J. Vohradského Šluknov 
2.3 Smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR) se zpracovateli osobních údajů 
2.4 Rámcová příkazní smlouva na slušné pohřbení 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Přidělení bytu 
3.2 Pozemky 
3.3 Záměr pronájmu prostor k podnikání – restaurace Club v Domě kultury 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 16/2018 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení 

kopií desek zastavení“ 
4.2 Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. smlouvy 

UL_2018/0022 k akci „Šluknov, zastavovací plán Jihozápad – I. etapa“ 
4.3 Čerpání prostředků z Ekologického fondu města Šluknov“ 
4.4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a schválení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční 

dotace na akci „Oprava komunikace u Domova bez hranic, Šluknov“ 
5. Odbor ekonomický 

5.1 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 
2017, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2017 

5.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2018 
5.3 Žádost Českého svazu včelařů, o. s., o finanční dar 
5.4 Žádost Linky bezpečí, z. s., o finanční podporu 

6. Odbor vedení města 
6.1 Směrnice č. 3/2018 – Nakládání s osobními údaji 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 105. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu.  

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Šluknov, p. o. 

Usnesení č. 2/105R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, se sídlem Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, jmenuje od 01.08.2018 se 
zkušební dobou 6 měsíců na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace XXX.  
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2.2 Návrh na výplatu mimořádné odměny a úprava platu ředitelky ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 3/105R/2018: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, XXX dle návrhu. 

Usnesení č. 4/105R/2018: Rada města schvaluje zvýšení osobního příplatku pro  ředitelku 
Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, XXX s účinností od 01.06.2018, dle návrhu.  

2.3 Smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR) se zpracovateli osobních údajů 

Usnesení č. 5/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů 
číslo ZOU/18/01 mezi městem Šluknov a společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Praha 6 - 
Vokovice, Lužná 716/2, kontaktní adresa: Klicperovo nám. 39/I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, 
IČ 625 87 978, zastoupenaXXX, jednatelem, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl C, vložka 34140, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 6/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo 
a poskytování služeb ze dne 07.05.2007 mezi městem Šluknov a společností RENTEL, a. s., se 
sídlem Pod Třešněmi 1120/18a, 152 00, Praha 5 – Hlubočepy, IČ 261 28 233, zastoupenou XXX, 
výkonným ředitelem společnosti, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem 
v Praze, sp. zn. B/6225, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 7/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů 
mezi městem Šluknov a společností KONZULTA Brno, a. s., se sídlem Veveří 456/9, Veveří, 
602 00 Brno, zastoupenou XXX, místopředsedou představenstva, IČ 25548085, zapsanou v 
obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. B 2781, dle předloženého návrhu. 

2.4 Rámcová příkazní smlouva na slušné pohřbení 

Usnesení č. 8/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Rámcovou příkazní smlouvu uzavřenou 
podle dle § 2430 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění mezi městem Šluknov 
a Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., Pohřební služba Kamélie, Sv. Čecha 1277, 
407 47 Varnsdorf, IČ 25017098, zastoupená XXX, jednatelem, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přidělení bytu 

Usnesení č. 9/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.06.2018 do 31.12.2018 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. XX, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 10/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem částí níže uvedených 
pozemků na dobu neurčitou od 18.05.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem složení dřeva. 

P. p. č.: část 1785/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 30 m2 
p. p. č.: část 1785/2, katastr: Šluknov 

druh pozemku: zahrada, výměra: 17 m2 

3.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

snesení č. 11/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 2678, katastr: Šluknov     
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 83 m2 
účel: složení dřeva, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

P. p. č.: 2579, katastr: Šluknov     
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 29 m2 
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účel: složení dřeva, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

P. p. č.: 2680/1, katastr: Šluknov     
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 113 m2 

účel: složení dřeva, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.3 Záměr pronájmu prostor k podnikání – restaurace Club v Domě kultury 

Usnesení č. 12/105R/2018. Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory 
k podnikání - soubor místností nacházejících se na pozemku parc. č. st. 200 o výměře 712 m2 
(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 321 (stavba občanského vybavení), 
v níž se nacházejí místnosti: místnost restaurace o výměře 81 m2, kuchyň o výměře 36 m2, 
chodba o výměře 11 m2, denní místnost o výměře 12 m2, WC o výměře 15 m2, sklep o výměře 
54 m2, sklad o výměře 18 m2, sklad o výměře 5 m2, v obci Šluknov a katastrálním území Šluknov, 
zapsáno na LV č. 1406 vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště 
Rumburk.   

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 16/2018 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení 
kopií desek zastavení“ 

Usnesení č. 13/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 
16/2018 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. X.“ od Spolku 
Němců a přátel německé kultury, Vocelova 602/3, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, zastoupený ve 
Šluknově XXX, T. G. Masaryka 974, 407 77 Šluknov, ve výši 25.000 Kč. 

4.2 Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury 
č. smlouvy UL_2018/0022 k akci „Šluknov, zastavovací plán Jihozápad – I. etapa“ 

Usnesení č. 14/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu s vlastníkem technické 
infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. smlouvy UL_2018/0022 k akci „Šluknov, 
zastavovací plán Jihozápad – I. etapa“ mezi městem Šluknov a Českou telekomunikační 
infrastrukturou, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 – Žižkov, IČ 04084063. 

4.3 Čerpání prostředků z Ekologického fondu města Šluknov“ 

Usnesení č. 15/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uvolnění finančních prostředků 
z Ekologického fondu města Šluknov ve výši 65.785 Kč včetně DPH na zakoupení dokončení 
výsady zeleně u DPS u nádraží ve Šluknově, dle  předloženého návrhu. 

4.4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu a schválení Smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace na akci „Oprava komunikace u Domova bez hranic, Šluknov“ 

Usnesení č. 16/105R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava komunikace u Domova bez hranic, Šluknov“ firmě Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
1.441.642,27 Kč vč, DPH.  

Usnesení č. 17/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 15/2018 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava komunikace u Domova bez hranic, Šluknov“ 
mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 1.441.642,27 Kč vč, DPH.   

Usnesení č. 18/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace z Fondu Ústeckého kraje na realizaci projektu „Oprava komunikace u Domova bez hranic, 
Šluknov“ mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, IČ 70892156, sídlem Velká Hradební 3118/48, 
400 02 Ústí nad Labem, dle předloženého návrhu.  

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za 
rok 2017, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2017 

Usnesení č. 19/105R/2018: Rada města Šluknov projednala celoroční hospodaření a návrh 
závěrečného účtu města Šluknov za rok 2017 a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout 
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o vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2017 s výhradou 
a schválit závěrečný účet města za rok 2017. 

Usnesení č. 20/105R/2018: Rada města Šluknov projednala Zprávu o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Šluknov za rok 2017 a doporučuje zastupitelstvu města přijmout opatření 
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků vyplývající ze Zprávy o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Šluknov za rok 2017 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 21/105R/2018: Rada města Šluknov projednala účetní závěrku města Šluknov 
sestavenou k 31.12.2017 a doporučuje zastupitelstvu města tuto účetní závěrku schválit. 

5.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2018 

Usnesení č. 22/105R/2018: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2018.  

5.3 Žádost Českého svazu včelařů, o. s., o finanční dar 

Usnesení č. 23/105R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost Českého svazu včelařů, o. s., 
Okresní organizace Děčín, Základní organizace Šluknov, z. s., sídlo Nové Hraběcí 9, Šluknov 
IČ 72741767 a rozhodla neposkytnout finanční dar na činnost organizace. 

5.4 Žádost Linky bezpečí, z. s., o finanční podporu 

Usnesení č. 24/105R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost Linky bezpečí, z. s., Ústavní 
84, 181 00 Praha 8 - Bohnice, IČ 61383198 a rozhodla neposkytnout finanční výpomoc na provoz. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Směrnice č. 3/2018 – Nakládání s osobními údaji 

Usnesení č. 25/105R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 3/2018 – Nakládání 
s osobními údaji, s účinností od 17.05.2018, dle předloženého návrhu. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


