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Uveřejněna 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 111. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 6. srpna 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Darovací smlouva – notebooky pro Český červený kříž 
2.2 Záměr pronájmu prostor k podnikání – restaurace Club v Domě kultury 
2.3 Pozemky 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Vybudování vyhlídky Židovský vrch, 

Šluknov“ 
3.2 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2019 
3.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 4/2018 „Revitalizace nároží a západní fasády Domu 

kultury Šluknov“ 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 v roce 2018    
5. Odbor vedení města 

5.1 Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – návrh aktualizace 
5.2 Zahraniční služební cesta 

6. Odbor kultury 
6.1 Uzavření smlouvy o dílo na opravu sálu DK 
6.2 Návrh na uzavření smlouvy o zabezpečení tlumočnických služeb 
6.3 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/111R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 111. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. 

Usnesení č. 2/111R/2018: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 111. schůze rady 
města, z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Mgr. Rudolfa Sochora, člena rady města 
p. Ing. Marka Kopeckého.  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Darovací smlouva – notebooky pro Český červený kříž 

Usnesení č. 3/111R/2018. Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Šluknov 
a Českým červeným křížem, místní skupina Šluknov, Císařský 200, 407 47 Šluknov, zastoupeným 
panem Rudolfem Seidlem, dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 4/111R/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 
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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.  

2.3 Pozemky 

2.3.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení nepřijato. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Vybudování vyhlídky Židovský vrch, 
Šluknov“ 

Usnesení č. 5/111R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vybudování vyhlídky Židovský vrch, Šluknov“, a to za 
použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 6/111R/2018: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Vybudování vyhlídky Židovský vrch, Šluknov“, 
dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 7/111R/2018: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Vybudování vyhlídky Židovský vrch, 
Šluknov“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek. Náhradníci: 
Ing. Marek Kopecký, Ing. Stanislav Mašek, Ing. Petr Masopust.  

3.2 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2019 

Usnesení č. 8/111R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Neinvestiční dotační program 
na opravy fasád a střech v roce 2019 dle předloženého návrhu, po jeho úpravě.   

3.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 4/2018 „Revitalizace nároží a západní fasády Domu 
kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 9/111R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
4/2018 mezi městem Šluknov a firmou SVS – stavitelství, s. r. o., Plavební 169/8, 405 01 Děčín I, 
IČ 248 26 293, na realizaci zakázky na akci „Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury 
Šluknov“ na vícenáklady, za celkovou cenu dodatku ve výši 233.566,29 bez DPH, celková částka 
díla se tak navyšuje na celkovou cenu 2.314.836,20 Kč bez DPH, tj. 2.798.656,82 Kč s DPH, dle 
předloženého návrhu.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 v roce 2018  

Usnesení č. 10/111R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7 
v roce 2018 dle předloženého návrhu. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – návrh aktualizace 

Usnesení č. 11/111R/2018: Rada města Šluknov rozhodla s účinností ke dni 15.08.2018 v souladu 
s ustanovením § 102 odst. 2 písm. f) a j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a: 

1. Nově vytváří  

 1 pracovní místo odborného zaměstnance na Odboru rozvoje a ŽP (úředník pro agendy 
ochrany přírody a krajiny a veřejné zeleně) 

 1 pracovní místo odborného zaměstnance na Odboru ekonomickém (úředník pro agendu 
vymáhání nedoplatků). 

2. Schvaluje 

 v souladu s výše uvedenými organizačními změnami nový Organizační řád Města Šluknov 
a Městského úřadu Šluknov, vč. Příloh č. 1, 2 a 3 s účinností od 15.08.2018, dle návrhu. 
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3. Stanovuje 

 v souladu s výše uvedenými organizačními změnami celkový počet pracovních míst 
s účinností od 15.08.2018 na 70, z toho 5 dotovaných pracovních míst (pracovním místem 
se rozumí pracovní místo, na které jsou rozpočtovány prostředky na platy, přičemž k němu 
může být uzavřeno i více pracovních poměrů) 

 dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr je oprávněn uzavírat tajemník 
Městského úřadu Šluknov, nebo starosta města podle potřeb a v souladu se schváleným 
rozpočtem města na příslušný kalendářní rok. 

Celkový počet pracovních míst města Šluknova se zvyšuje o 2, neboť se nově vytváří  
1 pracovní místo odborného zaměstnance na Odboru rozvoje a ŽP (úředník pro agendy ochrany 
přírody a krajiny a veřejné zeleně) a 1 pracovní místo odborného zaměstnance na Odboru 
ekonomickém (úředník pro agendu vymáhání nedoplatků). 

5.2 Zahraniční služební cesta 

Usnesení č. 12/111R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města Mgr. Evy Džumanové, na jednání Pětiměstí do Ebersbach-Neugersdorf, do Spolkové 
republiky Německo dne 13.08.2018.  

6. Odbor kultury (OK) 

6.1 Uzavření smlouvy o dílo na opravu sálu DK 

Usnesení č. 13/111R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo, uzavřenou v souladu 
s ustanovením § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, na opravu velkého sálu 
Domu kultury (oprava vrchních omítek, zapravení drážek po elektroinstalaci a kompletní malba), 
mezi městem Šluknov a XXX, IČ 60267551, za smluvní cenu 114.175 Kč bez DPH, tj. 138.152 Kč 
s 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

6.2 Návrh na uzavření smlouvy o zabezpečení tlumočnických služeb 

Usnesení č. 14/111R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zabezpečení tlumočnických 
služeb mezi Městem Šluknov a paní Annou Kovářovou, bytem Mošnova 1165, 460 14 Liberec, na 
zajištění výkonu tlumočnických služeb z českého do německého jazyka a opačně, v rámci 
projektu „Pivní slavnosti Šluknov-Sohland“, zapsán pod registračním číslem: ERN-0676-CZ-
25.05.2018, za dohodnutou odměnu 3.000 Kč, dle přiloženého návrhu. 

6.3 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

Usnesení č. 15/111R/2018: Rada města Šluknov schvaluje „Licenční smlouvu o veřejném 
provozování č. VP_2018_123192“ se společností OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6, IČ 63839997, na akci „Večer pod 
lampiony“ – vystoupení skupiny OLD STARS dne 13.07.2018, za autorskou odměnu ve výši 850 Kč 
bez DPH, dle přiloženého návrhu. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


