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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 40. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 22. února 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Návrh příkazní smlouvy na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci 
„Zámecké slavnosti 2016“ – Agentura Ma-Ja 

2.2 Návrh příkazní smlouvy na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci 
„Zámecké slavnosti 2016“ – Sdružení Festive 

3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Projekt – „Šluknov – Asistent prevence kriminality“ 
3.2 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě na výkon přestupkové agendy 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 

odpadem č. ORŽP 2/2016, ORŽP 3/2016, ORŽP 4/2016, ORŽP 5/2016, ORŽP 6/2016, 
ORŽP 7/2016 

4.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava havárie zatrubněného potoka v ulici 
Přemyslova“ – zadání 

4.3 Podání žádosti o poskytnutí podpory z programu EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu 
pro projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti ve Šluknově“ 

4.4 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve Šluknově“ 

5. Odbor správy majetku 
5.1 Přidělení bytů 
5.2 Pozemky 
5.3 Úraz na komunikaci 
5.4 Poškození kotle  
5.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 8001200215 

6. Odbor ekonomický 
6.1 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – odpisový 

plán na rok 2016 
6.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 

příspěvková organizace - odpisový plán na rok 2016 
6.3 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – převod 

finančních prostředků do investičního fondu a odvod finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele 

6.4 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – převod finančních prostředků do investičního fondu a odvod 
finančních prostředků do rozpočtu zřizovatel 

6.5 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – provedení 
veřejnosprávní kontroly za rok 2015 

6.6 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2015 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 
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2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Návrh příkazní smlouvy na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci 
„Zámecké slavnosti 2016“ – Agentura Ma-Ja 

Usnesení č. 1/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění 
kulturního programu na akci „Zámecké slavnosti 2016“ ve dnech 24. – 25.06.2016 mezi městem 
Šluknov a paní Marií Kucerovou, Agentura Ma-Ja, Děčínská 298, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, 
IČ 72654007, v celkové ceně 504.570 Kč včetně DPH, dle návrhu. 

2.2 Návrh příkazní smlouvy na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci 
„Zámecké slavnosti 2016“ – Sdružení Festive 

Usnesení č. 2/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění 
kulturního programu na akci „Zámecké slavnosti 2016“ ve dnech 24. – 25.06.2016 mezi městem 
Šluknov a  Sdružením Festive, Lipová 1, 407 21 Česká Kamenice, IČ 22718745, v celkové ceně 
329.000 Kč včetně DPH dle návrhu. 

3. Odbor vnitřní správy 

3.1 Projekt – „Šluknov – Asistent prevence kriminality“ 

Usnesení č. 3/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje podání projektové žádosti na projekt 
„Šluknov – Asistent prevence kriminality“, dle návrhu. 

Usnesení č. 4/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje finanční spoluúčast na projektu 
„Šluknov – Asistent prevence kriminality“ ve výši 40.600 Kč (tj. 10,45 %). 

3.2 Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě na výkon přestupkové agendy  

Usnesení č. 5/40R/2016: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 14/35R/2015 ze dne 30.11.2015: „Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní 
smlouvě č. 1/2009 na výkon přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy mezi městem 
Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov a městem Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní 
Poustevna s účinností ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého 
kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením, dle návrhu.“  

Usnesení č. 6/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 
č. 1/2009 na výkon přenesené působnosti mezi městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 
a městem Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, ode dne nabytí právní moci 
rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje o udělení souhlasu s jeho uzavřením, dle návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 
odpadem č. ORŽP 2/2016, ORŽP 3/2016, ORŽP 4/2016, ORŽP 5/2016, ORŽP 6/2016, ORŽP 
7/2016 

Usnesení č. 7/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 2/2016  
– o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi 
městem Šluknov a Petrem Pšeničkou, Rožany 151, 407 77 Šluknov, IČ 61335576, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 8/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 3/2016  
– o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi 
městem Šluknov a Evou Venturovou, Rožany 36, 407 77 Šluknov, IČ 42468701, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 9/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 4/2016  
– o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi 
městem Šluknov a Romanou Štibingrovou, Rožany 125, 407 77 Šluknov, IČ 49069586, dle 
předloženého návrhu.  
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Usnesení č. 10/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 5/2016  
– o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi 
městem Šluknov a  MWD, s. r. o., Libušská 319/126, 142 00 Praha – Písnice, IČ 60281740, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 11/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 6/2016  
– o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi 
městem Šluknov a  Thi Van Anh Tranem, Hamerská 294, 435 42 Litvínov – Janov, IČ 27263932, 
dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 12/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 7/2016  
– o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi 
městem Šluknov a Antonínem Fránikem, Rožany 41, 407 77 Šluknov, IČ 66634415, dle 
předloženého návrhu. 

4.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava havárie zatrubněného potoka v ulici 
Přemyslova“ – zadání 

Usnesení č. 13/40R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava havárie zatrubněného potoka v ulici Přemyslova“ firmě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
278.121,32 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 14/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 7/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava havárie zatrubněného potoka v ulici 
Přemyslova“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 278.121,32 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu. 

4.3 Podání žádosti o poskytnutí podpory z programu EFEKT Ministerstva průmyslu 
a obchodu pro projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti ve Šluknově“ 

Usnesení č. 15/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z programu 
EFEKT Ministerstva průmyslu a obchodu pro projekt „Rekonstrukce veřejného osvětlení na 
sídlišti ve Šluknově“, včetně závazku spolufinancování projektu, dle  předloženého návrhu 
a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti.  

4.4 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve Šluknově“ 

Usnesení č. 16/40R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve Šluknově“, 
Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1), Zprávu o posouzení a Hodnocení nabídek (příloha 
č. 2) ze dne 09.02.2016 a Zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny ze dne 14.02.2016 
(příloha č. 3). 

Usnesení č. 17/40R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin 
v zámeckém parku ve Šluknově“, firmy JANSTROM, s. r. o., Ustrašická 115, 391 11 Planá nad 
Lužnicí, IČ 25160044, a to v souladu s doporučením Hodnotící komise na veřejnou zakázku 
malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. 

Usnesení č. 18/40R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin 
v zámeckém parku ve Šluknově“, firmy Ing. Vít Kocián, Jana Žižky 38, 257 06 Louňovice pod 
Blaníkem, IČ 76021742, a to v souladu s doporučením Hodnotící komise na veřejnou zakázku 
malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění. 

Usnesení č. 19/40R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin 
v zámeckém parku ve Šluknově“, Petra Zvědělíka, Čajkovského 663/21, 586 01 Jihlava, 
IČ 12159859, a to z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, v platném znění. 

Usnesení č. 20/40R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Odborné ošetření 



 4

dřevin v zámeckém parku ve Šluknově“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma 
Kavyl, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 za cenu 175.500 Kč bez 21 % 
DPH. 

Usnesení č. 21/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Kavyl, spol. s r. o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358 na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Odborné ošetření dřevin v zámeckém parku ve Šluknově“, za 
cenu 175.500 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 22/40R/2016: Rada města Šluknov nesouhlasí se zařazením „nádrže Šluknov“ do 
generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod dle předloženého návrhu 
Ministerstvem zemědělství České republiky. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 23/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.03.2016 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
685, č. b. X, ul. Jiráskova, 407 77 Šluknov dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. X č. p. 685, ul. Jiráskova, 407 77 Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 24/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.03.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 126, č. b. XX, 
ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. XX č. p. 126, ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 25/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.03.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX, 
ul. Lužická, 407 77 Šluknov, dle návrhu.  

Byt 1+0, č. b. XX č. p. 1093, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, pro XXX.  

5.2 Pozemky 

5.2.1 Ukončení nájmu 

Usnesení č. 26/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 6 nájemní smlouvy  
č. 7/NP-2009 ze dne 22.02.2016 mezi městem Šluknov a Střední lesnickou školou a Střední 
odbornou školou sociální Šluknov, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, kterým se ke dni 
22.02.2016 ukončuje pronájem některých vyjmenovaných lesních pozemků, dle návrhu.  

5.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 27/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 1008/3, katastr: Království 

Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 19.520 m2 
P. p. č.: 87/6, katastr: Císařský 

Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 25.235 m2 
P. p. č.: 2283/1, katastr: Císařský 

Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 20.873 m2 
P. p. č.: 1919/6, katastr: Císařský 

Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 12 m2 
P. p. č.: 2556/1, katastr: Císařský 

Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 151 m2 
P. p. č.: 2557/1, katastr: Císařský 

Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 2.759 m2 
P. p. č.: 2563/1, katastr: Císařský 

Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 19.930 m2 
P. p. č.: 453/3, katastr: Rožany 

Druh pozemku: lesní pozemek       
P. p. č.: 2224/6, katastr: Šluknov 
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Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 2.039 m2 
P. p. č.: 2409/4, katastr: Šluknov 

Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 3.918 m2 
P. p. č.: 197/5, katastr: Kunratice u Šluknova 
Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 2.095 m2 
P. p. č.: 533/3, katastr: Kunratice u Šluknova 
Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 9.365 m2 
P. p. č.: 540, katastr: Kunratice u Šluknova 
Druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 505 m2 
Účel: hospodaření v lesích 

5.2.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 28/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

St. p. č. 518, katastr:  Království, 
druh pozemku: zastavěná plocha, jiná stavba, výměra: 16 m2 
P. p. č. 2555/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 58 m2 
P. p. č. 2567/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 282 m2  
P. p. č. 3075/6, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 183 m2 
účel: užívání, minimální cena: dle znaleckého posudku  

5.2.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 29/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 2888/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 574-57/2015 vedené jako díly „a+b“ o výměře 103 m2 
účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku  

5.2.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 30/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 1609, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 358 m2 
účel: zahrada, minimální cena: dle znaleckého posudku  

5.3 Úraz na komunikaci 

Usnesení č. 31/40R/2016: Rada města Šluknov zamítá odvolání o náhradu škody za úraz ze dne 
10.01.2016 XXX. 

5.4 Poškození kotle 

Usnesení č. 32/40R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje postoupit žádost XXX, o náhradu 
škody za zatopení kotle a vyplavení sklepa v rodinném domě č. p. XX v Přemyslově ulici, ve 
Šluknově, pojišťovně Direkt, a. s. k vyřízení pojistné události.  

5.5 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 8001200215 

Usnesení č. 33/40R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvu 
č. 8001200215 – Skupinové pojištění úrazu 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 Praha 1, 
IČ 24232777, kterým se obnovuje toto pojištění úrazu o další rok (03/2016 až 03/2017), dle 
předloženého návrhu. 
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6. Odbor ekonomický 

6.1 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – odpisový 
plán na rok 2016 

Usnesení č. 34/40R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov schvaluje odpisový plán na rok 2016 
dle předloženého návrhu. 

6.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – odpisový plán na rok 2016 

Usnesení č. 35/40R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov schvaluje odpisový 
plán na rok 2016 dle předloženého návrhu.    

6.3 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – převod 
finančních prostředků do investičního fondu a odvod finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele 

Usnesení č. 36/40R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace souhlasí s převodem finančních 
prostředků z Rezervního fondu do Investičního fondu školky a stanovuje odvod finančních 
prostředků do rozpočtu zřizovatele, dle předloženého návrhu. 

6.4 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – převod finančních prostředků do investičního fondu a odvod 
finančních prostředků do rozpočtu zřizovatel 

Usnesení č. 37/40R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvkové organizace souhlasí s převodem finančních 
prostředků z Rezervního fondu do Investičního fondu školy a stanovuje odvod finančních 
prostředků do rozpočtu zřizovatele, dle předloženého návrhu.  

6.5 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – provedení 
veřejnosprávní kontroly za rok 2015 

Usnesení č. 38/40R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové pověřit Ing. Janu 
Kociánovou, vedoucí Odboru ekonomického, provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2015 
této příspěvkové organizace. 

6.6 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2015 

Usnesení č. 39/40R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, ukládá starostce 
města Mgr. Evě Džumanové pověřit Ing. Janu Kociánovou, vedoucí Odboru ekonomického, 
provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2015 této příspěvkové organizace. 

7. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

8. Diskuze 

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.          
starostka města 


