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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 42. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 21. března 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor vnitřní správy 

3.1 Doporučení k zažádání o souhlas s činností přípravné třídy ve školním roce 2016/2017 
4. Odbor kultury 

4.1 Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2016_57836 – OSA 
4.2 Smlouva o provedení díla na realizaci představení „Karneval ve Škole kouzel“ 
4.3 Smlouva o výpůjčce – zapůjčení movitých věcí 
4.4 Smlouva č. KAZ/00116 na pořad „Bylo Nebylo“ se zpěvákem Jiřím Helekalem 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Smlouva o nájmu movité věci na pronájem dopravních prostředků, strojů a zařízení 
5.2  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě Šluknov pro 

rok 2016“ – zadání 
5.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Obnova kaple Bičování Krista v areálu Křížové 

cesty v Království“ 
5.4 Smlouva o poskytnutí služby č. ORŽP 14/2016 na akci „Údržba naučných stezek ve 

Šluknově“ 
5.5 Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2016 
5.6 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Obnova cestní sítě v parku Rožanech“ – zadání 
5.7 Nájemní smlouva budoucí pro realizaci plynárenského zařízení na akci 

„Zastavovací plán Jihozápad Šluknov“ 
5.8 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Architektonická studie sportovního areálu města 

Šluknov“ – zadání 
5.9 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu (VZMR) na akci „Sladovna Šluknov – oprava krovu a zajištění statiky“ 
5.10 Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 00261688/000/2012 se společností INISOFT, s. r. o. 
5.11 Smlouva o dílo na akci „Odizolování 1. PP objektu č. p. 638, ul. T. G. Masaryka  – I. etapa“ 

6. Odbor ekonomický  
6.1 Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města na rok 2016 
6.2 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za 

obec za rok 2015 
7. Odbor vedení města 

7.1 Zahraniční služební cesta starostky do SRN 
7.2 Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009 – IS Radnice VERA – 

používání databázového serveru Oracle 
7.3 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvků 
8. Informace starostky 
9. Diskuze 
 

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 
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2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Pronájem pozemků 
Usnesení č. 1/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 7 k nájemní smlouvě  
č. 7/NP-2009 ze dne 22.03.2016 mezi městem Šluknov a Střední lesnickou školou a Střední 
odbornou školou sociální Šluknov, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, kterým se ke dni 
22.03.2016 rozšiřuje pronájem o vyjmenované lesní pozemky, dle návrhu.  

2.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 2/42R/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: 76.600 Kč 

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Doporučení k zažádání o souhlas s činností přípravné třídy ve školním roce 2016/2017 

Usnesení č. 3/42R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov schvaluje pokračování přípravné třídy základní školy pro školní rok 
2016/2017 dle § 47 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2016_57836 – OSA 

Usnesení č. 4/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném 
provozování VP_2016_57836  mezi městem Šluknov a společností OSA – Ochranný svaz 
autorský pro práva k dílům hudebním , z. s.,  se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6  
– Bubeneč, IČ 63839997 na udělení licence k veřejnému provozování hudebních děl českých  
a zahraničních interpretů při reprodukci hudebních děl ze zvukového nebo zvukově 
obrazového záznamu pomocí technického přístroje, na rok 2016 v celkové částce 2.431 Kč 
včetně DPH, dle návrhu.  

4.2 Smlouva o provedení díla na realizaci představení „Karneval ve Škole kouzel“ 

Usnesení č. 5/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení díla mezi městem 
Šluknov a Sdružením Rytíři a lapkové z Vítku, Opavská 685, 749 01 Vítkov, IČ 48003131, na 
realizaci představení „Karneval ve Škole kouzel“, které se uskuteční  dne 30.04.2016 od 16:30 
hodin v Domě kultury za cenu 23.000 Kč, dle návrhu.  

4.3 Smlouva o výpůjčce – zapůjčení movitých věcí 

Usnesení č. 6/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce dle § 2193 a násl. 
zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi městem Šluknov a XXX, týkající se 
výpůjčky movitých předmětů, které budou umístěny  ve Šluknovském zámku na dobu 
neurčitou v rámci nového prohlídkového okruhu, dle návrhu.  

4.4 Smlouva č. KAZ/00116 na pořad „Bylo Nebylo“ se zpěvákem Jiřím Helekalem 

Usnesení č. 7/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výkonu umělecké činnosti 
mezi městem Šluknov a Agenturou KAZ – Zdeněk Kaňka, Dělnická 328, 473 01 Nový Bor, 
IČ 42166241 na pořad „Bylo Nebylo“ se zpěvákem Jiřím Helekalem, který se uskuteční dne 
06.10.2016 od 15.00 hod. v Domě kultury Šluknov v rámci akce „Den úcty ke stáří“, za celkovou 
cenu 13.000 Kč, dle návrhu.  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Smlouva o nájmu movité věci na pronájem dopravních prostředků, strojů a zařízení 

Usnesení č. 8/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu movité věci na dobu 
určitou od 01.04.2016 do 31.12.2016 mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 
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5.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě Šluknov pro 
rok 2016“ – zadání 

Usnesení č. 9/42R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 2016“ firmě UNILES, a. s., 
Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČ 47307706 za nabídkovou cenu 259.264,70 Kč bez DPH, tj. 
313.710,29 včetně DPH.  

Usnesení č. 10/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
13/2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba okrasné zeleně  ve městě 
Šluknov pro rok 2016“ mezi městem Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 408 01 
Rumburk, IČ 47307706 za nabídkovou cenu 259.264,70 Kč bez DPH, tj. 313.710,29 včetně DPH, 
dle předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

5.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Obnova kaple Bičování Krista v areálu Křížové 
cesty v Království“ 

Usnesení č. 11/42R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci„Obnova kaple Bičování Krista v areálu Křížové cesty v Království“, mezi 
městem Šluknov a firmou STAMO, spol. s r. o., Děčín I – Děčín, Stavební 415/3, IČ 43222323, za 
cenu 265.627,73 Kč bez DPH, tj. 321.409,55 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 11/2016 na 
akci „Obnova kaple Bičování Krista v areálu Křížové cesty v Království“, mezi městem Šluknov 
a firmou STAMO, spol. s r. o., Děčín I – Děčín, Stavební 415/3, IČ 43222323, za cenu 
265.627,73 Kč bez DPH, tj. 321.409,55 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje 
starostku Mgr. Evu Džumanovou k podpisu smlouvy.  

Usnesení č. 13/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o zařazení akce 
„Obnova kaple Bičování Krista v areálu Křížové cesty v Království“ do programu MK ČR  
– Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 
(Rumburk) o příspěvek ve výši 150.000 Kč.  

5.4 Smlouva o poskytnutí služby č. ORŽP 14/2016 na akci „Údržba naučných stezek ve 
Šluknově“ 

Usnesení č. 14/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
14/2016 na akci „Údržba naučných stezek ve Šluknově“ na dobu neurčitou za cenu 31.100 Kč 
vč. DPH na běžný rok, mezi městem Šluknov a Střední lesnickou školou a Střední odbornou 
školou sociální, p. o., se sídlem T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, IČ 47274719, dle 
předloženého návrhu. 

5.5 Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2016 

Usnesení č. 15/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
15/2016 na akci „Údržba, svoz a likvidaci veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2016“ mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 
77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu 1.593.807,44 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 

5.6 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Obnova cestní sítě v parku Rožanech“ 
– zadání 

Usnesení č. 16/42R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Obnova cestní sítě v parku v Rožanech“ firmě Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 160.074,53 Kč 
včetně DPH.  

Usnesení č. 17/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 16/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova cestní sítě v parku  
v Rožanech“ 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 160.074,53 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  
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5.7 Nájemní smlouva budoucí pro realizaci plynárenského zařízení na akci „Zastavovací 
plán Jihozápad Šluknov“ 

Usnesení č. 18/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o podmínkách napojení, 
o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní 
pro Zastavovací plán Jihozápad Šluknov mezi městem Šluknov a společností RWE GasNET, 
s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k podpisu této smlouvy.  

5.8 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Architektonická studie sportovního areálu 
města Šluknov“ – zadání 

Usnesení č. 19/42R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Architektonická studie sportovního areálu města Šluknov“ firmě S.A.W. 
Consulting, s. r. o., Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ 28718836 za nabídkovou cenu 127.000 Kč 
bez DPH. 

Usnesení č. 20/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 18/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Architektonická studie sportovního areálu města 
Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou S.A.W. Consulting, s. r. o., Prašná 2324, 407 47 
Varnsdorf, IČ 28718836 za cenu ve výši 127.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

5.9 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu (VZMR) na akci „Sladovna Šluknov – oprava krovu a zajištění statiky“ 

Usnesení č. 21/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Sladovna Šluknov – oprava krovu a zajištění statiky“, 
Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 09.03.2016 a Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2 důvodové zprávy) ze dne 15.03.2016.  

Usnesení č. 22/42R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení uchazeče z další účasti 
v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Sladovna Šluknov – 
oprava krovu a zajištění statiky“, firmy Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, 
IČ 424 81 431 z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, 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. 23/42R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Sladovna Šluknov – 
oprava krovu a zajištění statiky“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou 
veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma Děčínský 
stavební podnik, s. r. o., Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín 2, IČ 47781483, za cenu 2.387.958,52 
Kč bez DPH.  

Usnesení č. 24/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Děčínský stavební podnik, s. r. o., Folknářská 1246/21, 405 02 Děčín 2, IČ 47781483, na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Sladovna Šluknov – oprava krovu  
a zajištění statiky“, za cenu 2.387.958,52 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

5.10 Dodatek č. 1 k servisní smlouvě č. 00261688/000/2012 se společností INISOFT, s. r. o. 

Usnesení č. 25/42R/2016: : Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k servisní smlouvě 
č. 00261688/000/2012 mezi městem Šluknov a firmou INISOFT, s. r. o., sídlem Rumjancevova 
696/3, 460 01 Liberec I – Staré Město, IČ 25417657, kterým se mění název poskytovaného 
softwarového produktu a cena servisní podpory a služeb, dle návrhu. 

5.11 Smlouva o dílo na akci „Odizolování 1. PP objektu č. p. 638, ul. T. G. Masaryka – I. etapa“ 

Usnesení č. 26/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov spol. s r. o., Císařský 317, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, na 
realizaci akce v rámci Programu regenerace MPZ Šluknov 2016 „Odizolování 1. PP objektu č. p. 
638, ul. T. G. Masaryka – I. etapa“, za cenu 505.034,08 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  
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6. Odbor ekonomický (OE) 

6.1 Poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města na rok 2016 

Usnesení č. 27/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádosti o dotace a provedla jejich 
hodnocení v souladu s vyhlášeným Programem pro poskytování neinvestičních účelových 
dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2016.  

Usnesení č. 28/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace 12. přední hlídce Royal Rangers Rumburk se sídlem Lesní 1357/4, 
Rumburk, IČ 68454970 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení č. 29/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a 12. přední hlídkou Royal Rangers Rumburk se sídlem Lesní 
1357/4, Rumburk, IČ 68454970 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2016, a to ve výši 5.000 Kč na účel: Šluknovský pěšák. 

Usnesení č. 30/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Českému rybářskému svazu, z. s., místní organizace 
Šluknov, se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ 00482811 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 
ve výši 30.000 Kč. 

Usnesení č. 31/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Českým rybářským svazem, z. s., místní organizace Šluknov, 
se sídlem Na hrázi 837, Šluknov, IČ 00482811 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, a to ve výši 30.000 Kč na účel: Rybářské soustředění 
mládeže, Zlatá udice. 

Usnesení č. 32/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Teen Challenge International ČR, středisku Šluknov, 
se sídlem Na Bendovce 103/24, Praha 8, Bohnice, IČ 68402686 z rozpočtu města Šluknov na rok 
2016 ve výši 46.000 Kč. 

Usnesení č. 33/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Teen Challenge International ČR, středisko Šluknov, se 
sídlem Na Bendovce 103/24, Praha 8, Bohnice, IČ 68402686 o poskytnutí neinvestiční účelové 
dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, a to ve výši 46.000 Kč na účel: Dětské centrum 
Klokan.  

Usnesení č. 34/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace XXX, s adresou trvalého pobytu Palackého XXX 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 2.000 Kč. 

Usnesení č. 35/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a XXX, s adresou trvalého pobytu XXX, datum narození 
29.12.1957 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, 
a to ve výši 2.000 Kč na účel: Pietní akce. 

Usnesení č. 36/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Hokejovému klubu Arnošt Šluknov, se sídlem 
Riegrova 488, Šluknov, IČ 66105790 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 30.000 Kč. 

Usnesení č. 37/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Hokejovým klubem Arnošt Šluknov, se sídlem Riegrova 488, 
Šluknov, IČ 66105790 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2016, a to ve výši 30.000 Kč na účel: Činnost hokejového klubu.  

Usnesení č. 38/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace XXX, s adresou trvalého pobytu XXX rozpočtu města Šluknov na 
rok 2016 ve výši 13.800 Kč.  

Usnesení č. 39/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a XXX, s adresou trvalého pobytu XXX o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, a to ve výši 13.800 Kč na 
účel: Cvičení rodičů s dětmi – batolata.  
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Usnesení č. 40/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace XXX, s adresou trvalého pobytu XXX z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2016 ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení č. 41/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a XXX, s adresou trvalého pobytu XXX o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, a to ve výši 10.000 Kč na 
účel: Dětský pěvecký pop sboreček.  

Usnesení č. 42/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Junáku – český skaut, středisko Seveřan Šluknov, 
z. s., se sídlem Karlova, Šluknov, IČ 49888382 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 
3.000 Kč.  

Usnesení č. 43/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Junákem – český skaut, středisko Seveřan Šluknov, z. s., se 
sídlem Karlova, Šluknov, IČ 49888382 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2016, a to ve výši 3.000 Kč na účel: Činnost organizace. 

Usnesení č. 44/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Klubu českých turistů, odbor Šluknov, se sídlem Dr. Milady 
Horákové 200, Šluknov, IČ 22754601 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 13.000 Kč.  

Usnesení č. 45/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Klubem českých turistů (KČT), odbor Šluknov, se sídlem 
Dr. Milady Horákové 200, Šluknov, IČ 22754601 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, a to ve výši 13.000 Kč na účel: Turistické celoroční 
soutěžení pro všechny generace – akce KČT pro veřejnost. 

Usnesení č. 46/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace Klubu českých turistů, odbor Rumburk se sídlem Mikulášovice 
907, Mikulášovice, IČ 66111561 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016. 

Usnesení č. 47/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Klubu cyklistiky Krásná Lípa, z. s., se sídlem Smetanova 1003/22, 
Krásná Lípa, IČ 26518554 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 5.000 Kč. 

Usnesení č. 48/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Klubem cyklistiky Krásná Lípa, z. s., se sídlem Smetanova 
1003/22, Krásná Lípa, IČ 26518554 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2016, a to ve výši 5.000 Kč na účel: Tour de Feminin – O cenu Českého 
Švýcarska. 

Usnesení č. 49/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace Kormidlu Šluknov, o. p. s., se sídlem Na příkopě 130, 
Šluknov, IČ 22881476 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 20.000 Kč.   

Usnesení č. 50/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Kormidlem Šluknov, o. p. s., se sídlem Na příkopě 130, 
Šluknov, IČ 22881476 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2016, a to ve výši 20.000 Kč na účel: Spolufinancování sociální služby. 

Usnesení č. 51/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace XXX, s adresou trvalého pobytu XXX z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2016 ve výši 3.000 Kč. 

Usnesení č. 52/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a XXX, s adresou trvalého pobytu XXX o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, a to ve výši 3.000 Kč na 
účel: Činnost mažoretek Mochomůrky.  

Usnesení č. 53/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace XXX, s adresou trvalého pobytu Císařský XXX z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2016. 
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Usnesení č. 54/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace Občanskému sdružení rančů Šluknovského výběžku, se sídlem 
Království 264, Šluknov, IČ 22663061 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016.  

Usnesení č. 55/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Občanskému sdružení za rozvoj obce Rožany, se sídlem Rožany 
156, Šluknov, IČ 26553805 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 2.700 Kč. 

Usnesení č. 56/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Občanským sdružením za rozvoj obce Rožany, se sídlem 
Rožany 156, Šluknov, IČ 26553805 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2016, a to ve výši 2.700 Kč na účel: Pálení čarodějnic duben 2016. 

Usnesení č. 57/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Oblastní charitě Šluknov, se sídlem Farní 154, Šluknov, 
IČ 73635502 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 13.000 Kč. 

Usnesení č. 58/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Oblastní charitou Šluknov, se sídlem Farní 154, Šluknov, 
IČ 73635502 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, 
a to ve výši 13.000 Kč na účel: Podpora předškolního centra Ambrela. 

Usnesení č. 59/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace XXX, s adresou trvalého pobytu XXX z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2016. 

Usnesení č. 60/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska  
– Šluknov, se sídlem Budišínská 840, Šluknov, IČ 66102375 z rozpočtu města Šluknov na rok 
2016 ve výši 15.000 Kč. 

Usnesení č. 61/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska – Šluknov, se 
sídlem Budišínská 840, Šluknov, IČ 66102375 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, a to ve výši 15.000 Kč na účel: Dětský tábor Doubek.  

Usnesení č. 62/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla  
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace SK Viktorii, z. s., se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, 
Starý Jiříkov,  IČ 27049752 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 15.000 Kč. 

Usnesení č. 63/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a SK Viktorii, z. s., se sídlem Březinova 951/12, Jiříkov, Starý 
Jiříkov, IČ 27049752 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 
2016, a to ve výši 15.000 Kč na účel: Reprezentujeme Šluknov 2016. 

Usnesení č. 64/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Speciální základní škole a Praktické škole, Šluknov, Tyršova 710, 
příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 710, Šluknov, IČ 65082478 z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2016 ve výši 3.000 Kč.  

Usnesení č. 65/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Speciální základní školou a Praktickou školou, Šluknov, 
Tyršova 710, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 710, Šluknov, IČ 65082478 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, a to ve výši 
3.000 Kč na účel: Okresní turnaj žáků speciálních škol.  

Usnesení č. 66/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Spolku Němců a přátel německé kultury v ČR se sídlem Vocelova 
602/3, Praha 2, Vinohrady, IČ 00006009 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 8.500 Kč. 

Usnesení č. 67/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem Němců a přátel německé kultury v ČR, se sídlem 
Vocelova 602/3, Praha 2, Vinohrady, IČ 00006009 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace 
z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, a to ve výši 8.500 Kč na účel: Činnost v roce 2016. 
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Usnesení č. 68/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Spolku radost dětem Šluknov, se sídlem Rumburská 717, Šluknov, 
IČ 22871918 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení č. 69/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Spolkem radost dětem Šluknov, se sídlem Rumburská 717, 
Šluknov, IČ 22871918 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2016, a to ve výši 10.000 Kč na účel: Rozvoj a využití volného času dětí a mládeže 
a vytvoření podmínek pro rozvoj sportu v souladu s platnými právními normami České 
republiky. 

Usnesení č. 70/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Šluknovskému království, se sídlem Království 471, Šluknov, 
IČ 26678373 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 10.000 Kč. 

Usnesení č. 71/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Šluknovským královstvím, se sídlem Království 471, Šluknov, 
IČ 26678373 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2016, 
a to ve výši 10.000 Kč na účel: Propagace města, činnost s dětmi. 

Usnesení č. 72/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace Veteranklubu Sever z. s. se sídlem Vilémov 222, Vilémov 
u Šluknova, IČ 22841962 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 4.000 Kč. 

Usnesení č. 73/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a Veteranklubem Sever z. s., se sídlem Vilémov 222, Vilémov 
u Šluknova, IČ 22841962 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Šluknov 
na rok 2016, a to ve výši 4.000 Kč na účel: Veteránem Severem 2016. 

Usnesení č. 74/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace WHITE LIGHT I, z. ú., se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad Labem – 
město, Vaňov, IČ 64676803 z rozpočtu města Šluknov na rok 2016 ve výši 20.000 Kč. 

Usnesení č. 75/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a rozhodla o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy mezi městem Šluknov a WHITE LIGHT I, z. ú., se sídlem Pražská 166/47, Ústí nad 
Labem – město, Vaňov, IČ 64676803 o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2016, a to ve výši 20.000 Kč na účel: Terénní program WHITE LIGHT I. ve 
Šluknovském výběžku. 

Usnesení č. 76/42R/2016: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace XXX s adresou trvalého pobytu XXX z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2016. 

6.2 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za 
obec za rok 2015 

Usnesení č. 77/42R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o poskytování 
právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů a poplatků a jiných 
podobných plateb, jakož i ve věcech s daněmi souvisejících a to zpracování daňového přiznání 
k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2015 a jeho podání místně 
příslušnému správci daně do 01.07.2016 mezi městem Šluknov a Ing. Pavlem Lampou, 
Rumburk, Lužické náměstí 158, 408 01 Rumburk, IČ 41347366, dle předloženého návrhu. 

7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Zahraniční služební cesta starostky do SRN 

Usnesení č. 78/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města pí Mgr. Evy Džumanové na jednání monitorovacího výboru Euroregionu Nisa do Žitavy  
do Spolkové republiky Německo dne 22.03.2016. 

7.2 Dodatek č. 6 ke Smlouvě č. SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009 – IS Radnice VERA – 
používání databázového serveru Oracle 

Usnesení č. 79/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 6 ke  Smlouvě  
č. SWRp/09/55 ze dne 23.11.2009 mezi městem Šluknov a společností VERA, spol. s r. o., se 
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sídlem Lužná 2, Praha 6 – Vokovice, IČ 62587978, na rozšíření Informačního systému radnice 
VERA o agendy Výkazy, Hlášení DPH a Rozhraní EPO se zvýšením roční ceny za poskytování 
služeb, vč. inflace o 20.319 Kč bez DPH/rok, dle předloženého návrhu.  

7.3 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvků 

Usnesení č. 80/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, č. DCA-V-1013/2016 mezi městem Šluknov 
a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterou se 
vytváří 5 pracovních míst na veřejně prospěšné práce v době od 01.04.2016 do 30.09.2016 
s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 14.000 Kč měsíčně, dle návrhu. 

Usnesení č. 81/42R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1014/2016 mezi městem Šluknov 
a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterou se 
vytváří 2 pracovní místa na veřejně prospěšné práce v době od 01.04.2016 do 28.02.2017 s výší 
mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 14.000 Kč měsíčně, dle návrhu. 

8. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

9. Diskuze 

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


