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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 p řijatých usneseních 
z 51. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 25. července 2016 v kancelá ři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Smlouva o provedení uměleckého výkonu 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Návrh Směrnice č. 8/2016 – upravující doplňkovou činnost v Základní škole 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín 

4. Odbor vnit řní správy 
4.1  Vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu 

5. Odbor rozvoje a životního prost ředí 
5.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu (VZMR) na akci „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“ 
5.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Ministerstva zemědělství na vyhotovení „Lesního 

hospodářského plánu LHC Město Šluknov 2016 – 2025“ 
5.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba 

cyklostezky Šluknov-Rožany“ 
6. Odbor správy majetku 

6.1 Pozemky 
6.2 Prostory sloužící k podnikání ve Šluknovském zámku – cukrárna – zveřejnění záměru na 

pronájem prostor 
6.3 Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o připojení el. zařízení k distribuční soustavě 
6.4 Žádost o pověření ČRS, z. s., o povolení výkonu rybářského práva pro revír Luční rybník 

7. Odbor vedení m ěsta 
7.1 Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – aktualizace 
7.2 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 

veřejných prostranstvích 
8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení nep řijato. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Smlouva o provedení um ěleckého výkonu 

Usnesení č. 1/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení um ěleckého 
výkonu na zajišt ění kulturního programu – Koncert Revivalu Tomáše Kl use mezi m ěstem 
Šluknov a XXX. Vystoupení  se uskute ční  dne 26.08.2016 od 20:00 hodin v areálu 
Šluknovského zámku za cenu 12.500 K č, dle návrhu.  

3. Odbor ekonomický (OE) a Odbor vnit řní správy (OVS) 

3.1 Návrh Sm ěrnice č. 8/2016 – upravující dopl ňkovou činnost v Základní škole  
J. Vohradského Šluknov, okres D ěčín 

Usnesení nep řijato. 
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4. Odbor vnit řní správy (OVS) 

4.1 Vyjád ření obce k pot řebnosti sociální služby v regionu 

Usnesení č. 2/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov souhlasí s pot řebností sociáln ě-aktiviza ční 
služby ve m ěstě Šluknov a pov ěřuje sociální pracovnicí Bc. Marcelu Postlerovou vyp lněním 
a podpisem Vyjád ření obce k pot řebnosti sociální služby v regionu pro spole čnost p. o. 
Kostka Krásná Lípa. 

5. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

5.1 Rozhodnutí zadavatele o výb ěru nejvhodn ější nabídky na ve řejnou zakázku malého 
rozsahu (VZMR) na akci „Chodník ul. Dr. E. Beneše n a Císařský, Šluknov – II. etapa“ 

Usnesení č. 3/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov projednala a bere na v ědomí v rámci ve řejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císa řský, Šluknov – II. etapa“, 
Protokol o otevíraní obálek a (p říloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 19.07.2016 a Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek (p říloha č. 2 důvodové zprávy) ze dne 19.07.2016. 

Usnesení č. 4/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o vylou čení uchaze če z další ú časti 
v zadávacím řízení v rámci ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Chodník ul. Dr . E. Beneše 
na Císařský, Šluknov – II. etapa“, firmy Zbyšek Stružinský s.r.o., Masná 188/5, 405 02 D ěčín I, 
IČ 03489264, a to v souladu s doporu čením Hodnotící komise na ve řejnou zakázku malého 
rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o ve řejných zakázkách, v platném zn ění.  

Usnesení č. 5/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o vylou čení uchaze če z další ú časti 
v zadávacím řízení v rámci ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Chodník ul. Dr . E. Beneše 
na Císařský, Šluknov – II. etapa“, firmy Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Markvartice, 
IČ 42481431, a to v souladu s doporu čením Hodnotící komise na ve řejnou zakázku malého 
rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o ve řejných zakázkách, v platném zn ění. 

Usnesení č. 6/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o výb ěru nejvhodn ější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro ve řejnou zakázku malého rozsahu na akci „Chodník ul. D r. E. Beneše na 
Císařský, Šluknov – II. etapa“, na základ ě doporu čení Hodnotící komise na výše uvedenou 
veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodn ější p ředložil uchaze č, firma Technické 
služby Šluknov, spol. s r.o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539, za cenu 3.498.764 K č 
bez DPH.  

Usnesení č. 7/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi m ěstem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., C ísařský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539, na 
realizaci ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Chodník ul. Dr . E. Beneše na Císa řský, 
Šluknov – II. etapa“, za cenu 3.498.764 K č bez DPH, dle p ředloženého návrhu.    

5.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Ministers tva zem ědělství na vyhotovení „Lesního 
hospodá řského plánu LHC M ěsto Šluknov 2016 – 2025“ 

Usnesení č. 8/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci z Min isterstva 
zemědělství ČR na vyhotovení „Lesního hospodá řského plánu LHC M ěsto Šluknov 2016 – 
2025“, dle  p ředloženého návrhu a pov ěřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti 
o dotaci. 

5.3 Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „PD – Rekonstru kce a dostavba 
cyklostezky Šluknov-Rožany“ 

Usnesení č. 9/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky malého 
rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba cyklo stezky Šluknov-Rožany“ Ing. arch. Janu 
Ritterovi, Pod ěbradská 1867/7, 288 02 Nymburk, I Č 67613691 za nabídkovou cenu 280.000 K č 
vč. DPH.  

Usnesení č. 10/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 32/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Rekonstr ukce a dostavba cyklostezky 
Šluknov-Rožany“ mezi m ěstem Šluknov a Ing. arch. Janem Ritterem, Pod ěbradská 1867/7, 288 
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02 Nymburk, I Č 67613691 za nabídkovou cenu 280.000 K č včetně DPH, dle p ředloženého 
návrhu a pov ěřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu.   

6. Odbor správy majetku (OSM) 

6.1 Pozemky 

6.1.1 Žádost Zemspolu, s. r. o. 

Usnesení nep řijato. 

6.2 Prostory sloužící k podnikání ve Šluknovském zá mku – cukrárna – zve řejnění záměru na 
pronájem prostor 

Usnesení č. 11/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout prostory 
sloužící k podnikání o vým ěře 48,5 m2 v 1. NP budovy č. p. 642 na st. p. p. č. 167 v k. ú. Šluknov 
v obci Šluknov, dle návrhu.  

6.3 Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o p řipojení el. za řízení k distribu ční soustav ě 

Usnesení č. 12/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o p řipojení odb ěrného 
elektrického za řízení k distribu ční soustav ě (pro objekt Království 221, Šluknov)  
č. 16_SOP_01_4121209270 mezi m ěstem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., D ěčín IV – Podmokly, 
Teplická 874/8, I Č 247 29 035, dle návrhu. 

6.4 Žádost o pov ěření ČRS, z. s., o povolení výkonu rybá řského práva pro revír Lu ční rybník 

Usnesení č. 13/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov za m ěsto Šluknov jako vlastníka pozemku  
– vodní nádrže Lu ční rybník pov ěřuje Český rybá řský svaz, z. s., Severo český územní svaz, 
tj. dosavadního uživatele  pstruhového rybá řského revíru č. 06 443 073 Luční rybník, k tomu, 
aby svým jménem požádal o nové povolení k výkonu ry bářského práva pro p ředmětný  revír, 
a to u p říslušného orgánu státní správy rybá řství – Krajského ú řadu Ústeckého kraje . 

7. Odbor vedení m ěsta 

7.1 Organiza ční řád Města Šluknov a M ěstského ú řadu Šluknov – aktualizace 

Usnesení č. 14/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov podle § 102 odst. 2 písm. f) a n) zákon a 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení) v platném zn ění, schvaluje aktualizaci Organiza čního 
řádu m ěsta Šluknov a M ěstského ú řadu Šluknov, v č. příloh č. 1, 2 a 3 s účinností od 01.08.2016, 
dle p ředloženého návrhu . 

Usnesení č. 15/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje a stanovuje podle § 102 odst.  2 písm. 
j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní z řízení) v platném zn ění celkový po čet zaměstnanc ů 
města v pracovním pom ěru na dobu neur čitou na 73 a celkový po čet zaměstnanc ů města 
v pracovním pom ěru na dobu ur čitou na 65. Dohody o pracích konaných mimo pracovní  pom ěr 
je oprávn ěna uzavírat tajemnice M ěstského ú řadu Šluknov podle pot řeb a v souladu se 
schváleným rozpo čtem m ěsta na p říslušný kalendá řní rok. 

7.2  Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápoj ů na vybraných 
veřejných prostranstvích 

 Usnesení č. 16/51R/2016: Rada m ěsta Šluknov na základ ě žádosti spolku Šluknovské 
Království a SDH Království ud ěluje výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápoj ů na 
veřejném prostranství na základ ě čl. 4 bodu 2 OZV č. 1/2016 o požívání alkoholických nápoj ů 
na vybraných ve řejných prostranstvích na akci „Rozlou čení s létem“, po řádanou žadateli 
v Království na h řišti za kostelem dne 03.09.2016 v dob ě od 15:00 do 22:00 hodin. 

8. Informace starostky 

Usnesení nep řijato. 

9. Diskuze 

Usnesení nep řijato. 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


