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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 
z 62. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 28. listopadu 2016 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Darovací smlouva 
3. Odbor kultury 

3.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: VP_2016_162312 – OSA 
3.2 Aktualizace Přílohy č. 1 – Ceník služeb Provozního a návštěvního řádu areálu Šluknovského 

zámku 
Zámecké slavnosti 2017 - diskuze 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Rozpočtový výhled města na období 2017 až 2019 
4.2 Návrh rozpočtového provizoria na rok 2017 
4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, T. G. 

Masaryka 678, Šluknov – změna odpisového plánu na rok 2016, odpisový plán na rok 2017 
4.4 Zahájení provozování hospodářské činnosti v roce 2017 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Smlouva o dílo na akci „Podklady pro PD Revitalizace objektu Sladovna Šluknov“ 
5.2 Zjednodušené podlimitní řízení na akci „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka“ 
5.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD - Výstavba chodníku v místní části Šluknov - 

Království od č. p. 10 po č. p. 452“ 
5.4 Smlouva o dílo na akci „PD ZŠ Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování 

bezbariérového přístupu“ 
5.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava místních komunikací ulice 

Resslerova a Nová Ves“ 
5.6 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava mostku u č. e. 70 v k. ú. Císařský 

a oprava mostku u č. p. 14 v k. ú. Císařský“ 
5.7 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na akci „Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov – 28 ks, jižní fasáda 2016 – 
2017“ 

6. Odbor správy majetku 
6.1 Pozemky 
6.2 Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel na období 2017 – 2019 
6.3 Plán inventur na rok 2016 
6.4 Smlouva o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících službách 
6.5 Převod movitého majetku na Technické služby Šluknov, kupní smlouva 

7. Odbor vedení města 
7.1 Organizační změny, Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – 

aktualizace 
7.2 Zahraniční služební cesta do SRN 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 
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2. Odbor vnitřní správy (OVS) 
2.1 Darovací smlouva 
Usnesení č. 1/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Šluknov 
(obdarovaným) a Václavem Chaloupkou, Donín 224, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 46512314 
(dárcem) na poskytnutí 100 ks plyšových hraček v hodnotě 10.000 Kč, dle návrhu. 

3. Odbor kultury (OK) 
3.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: VP_2016_162312 – OSA 
Usnesení č. 2/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném 
provozování VP_2016_162312 mezi městem Šluknov a OSA – Ochranným svazem autorským pro 
práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ 63839997, 
dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je platba za živé užití hudebních děl k poslechu 
– populární hudba Koncert: Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše ze dne 21.10.2016. 
3.2 Aktualizace Přílohy č. 1 – Ceník služeb Provozního a návštěvního řádu areálu 

Šluknovského zámku 
Usnesení č. 3/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje aktualizaci Přílohy č. 1 – Ceníku služeb 
Provozního a návštěvního řádu areálu Šluknovského zámku s účinností od 01.01.2017, dle 
návrhu.  
3.3 Zámecké slavnosti 2017 – diskuze 
 

4. Odbor ekonomický (OE) 
4.1 Rozpočtový výhled města na období 2017 až 2019 
Usnesení č. 4/62R/2016: Rada města Šluknov projednala a doporučuje Zastupitelstvu města 
Šluknov schválit rozpočtový výhled města Šluknov na období 2017 až 2019 dle předloženého 
návrhu. 
4.2 Návrh rozpočtového provizoria na rok 2017 
Usnesení č. 5/62R/2016: Rada města Šluknov projednala a doporučuje Zastupitelstvu města 
schválit pravidla rozpočtového provizoria na rok 2017 dle předloženého návrhu. 
4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, T. G. 

Masaryka 678, Šluknov – změna odpisového plánu na rok 2016, odpisový plán na rok 2017 
Usnesení č. 6/62R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov schvaluje 
změnu odpisového plánu na rok 2016 a změnu závazných ukazatelů na rok 2016 stanovených 
v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2016, dle 
předloženého návrhu. 
Usnesení č. 7/62R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov schvaluje 
odpisový plán na rok 2017, dle předloženého návrhu. 
4.4 Zahájení provozování hospodářské činnosti v roce 2017 
Usnesení č. 8/62R/2016: Rada města Šluknov projednala a doporučuje Zastupitelstvu města 
Šluknov schválit zahájení hospodářské činnosti v roce 2017 dle předloženého návrhu. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
5.1 Smlouva o dílo na akci „Podklady pro PD Revitalizace objektu Sladovna Šluknov“ 
Usnesení č. 9/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712 na realizaci akce 
„Podklady pro PD Revizalizace objektu Sladovna Šluknov“, za cenu 112.000 Kč bez DPH, 
tj. 135.520 Kč s 21% DPH, dle předloženého návrhu. 
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5.2 Zjednodušené podlimitní řízení na akci „Studie odtokových poměrů včetně návrhů 
možných protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka“ 

Usnesení č. 10/62R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka“, a to za použití elektronického 
nástroje a oslovením firem dle návrhu. 
Usnesení č. 11/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci podlimitní veřejné zakázky na akci „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 
protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka“, dle předloženého návrhu.  
Usnesení č. 12/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Studie odtokových poměrů včetně 
návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka“ ve složení: 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Božena Naňáková, 
Bc. Zdeněk Černý, náhradníci: Bc. Marek Kopecký, Ing. Petr Masopust, Zdeněk Polesný, 
Ing. Bc. Ivana Lukešová a Ing, Stanislav Mašek. 
5.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD – Výstavba chodníku v místní části Šluknov - 

Království od č. p. 10 po č. p. 452“ 
Usnesení č. 13/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
21/2016 na akci „PD – Výstavba chodníku v místní části Šluknov – Království od č. p. 10 
po č. p. 452“ mezi městem Šluknov a firmou ProProjekt, s. r. o., Starokřečanská 34, 408 01 
Rumburk, IČ 25487892 s prodloužením termínu ukončení do 15.02.2016.  
5.4 Smlouva o dílo na akci „PD ZŠ Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování 

bezbariérového přístupu“ 
Usnesení č. 14/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Ing. arch. Jiří Kňákal, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712, na realizaci akce „PD 
ZŠ Šluknov – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu“, za cenu 
215.000 Kč bez DPH, tj. 260.150 Kč s 21% DPH, dle předloženého návrhu. 
5.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava místních komunikací ulice 

Resslerova a Nová Ves“ 
Usnesení č. 15/62R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava místních komunikací – ulice Resslerova a Nová Ves“ firmě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
1.404.459,10 Kč včetně DPH.  
Usnesení č. 16/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 56/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava místních komunikací – ulice Resslerova 
a Nová Ves“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 1.404.459,10 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  
5.6 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava mostku u č. e. 70 v k. ú. Císařský 

a oprava mostku u č. p. 14 v k. ú. Císařský“ 
Usnesení č. 17/62R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava mostku u č. e. 70 v k. ú. Císařský a oprava mostku  
u č. p. 14 v k. ú. Císařský“ firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 774.640,85 Kč včetně DPH.  
Usnesení č. 18/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 55/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava mostku u č. e. 70 v k. ú. Císařský a oprava 
mostku u č. p. 8 v k. ú. Císařský“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 774.640.85 Kč 
včetně DPH, dle předloženého návrhu. 
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5.7 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov – 28 ks, jižní 
fasáda 2016 – 2017“ 

Usnesení č. 19/62R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov – 28 ks, 
jižní fasáda 2016 – 2017“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1 důvodové zprávy) a Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2 důvodové zprávy) ze dne 15.11.2016.   
Usnesení č. 20/62R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken na objektu ZŠ 
J. Vohradského, Šluknov – 28 ks, jižní fasáda 2016 – 2017“, na základě doporučení Hodnotící 
komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil 
uchazeč, firma SIOPS, spol. s r. o., Vilémov č. p. 4, 407 80 Vilémov u Šluknova, IČ 47283858 za 
cenu 811.789 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 21/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou SIOPS spol. s r.o., Vilémov čp. 4, 407 80 Vilémov u Šluknova, IČ 47283858 na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov 
– 28 ks, jižní fasáda 2016 – 2017“, za cenu 811.789 Kč bez DPH, tj. 982.265 Kč s 21% DPH, dle 
předloženého návrhu.    

6. Odbor správy majetku (OSM) 
6.1 Pozemky 
6.1.1 Zřízení vědného břemene 
Usnesení č. 22/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu na části p. p. č. 1031/1  – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 4 bm), 
v k. ú. Rožany, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení 
distribuční soustavy vedení vVn, stavby č. EP-12-4003145/VB002,  DC_Rožany, ppč. 603, úprava 
vVn (vzdušné vedení NN), za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 
6.1.2 Zrušení usnesení RM č. 31/59R/2016 ze dne 17.10.2016 
Usnesení č. 23/62R/2016: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 31/59R/2016 ze dne 17.10.2016: „Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města 
Šluknov nákup části níže uvedeného pozemku do majetku města.  
P. p. č. část 2255/10, katastr:  Království 
druh pozemku: orná půda, výměra: dle GP cca 50 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů, minimální cena: dle znaleckého posudku“.   
6.1.3 Zveřejnění záměru směnit pozemek 
Usnesení č. 24/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 1940, katastr:  Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 442 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů, minimální cena: dle znaleckého posudku 
6.2 Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel na období 2017 – 2019 
Usnesení č. 25/62R/2016: Rada města bere na vědomí předloženou nabídku makléřské 
společnosti Renomia, a. s., Brno na pojištění majetku a odpovědnosti pro město Šluknov, 
Mateřskou školu Šluknov a Základní školu J. Vohradského Šluknov a pojištění vozidel pro město 
Šluknov. 
Usnesení č. 26/62R/2016: Rada města rozhoduje na základě předložené nabídky makléřské 
společnosti Renomia, a. s. uzavřít pojistnou smlouvu na majetek a odpovědnost pro město 
Šluknov, Mateřskou školu Šluknov a Základní školu J. Vohradského Šluknov s Direct 
pojišťovnou, a. s., se sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 250 73 958. 
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Usnesení č. 27/62R/2016: Rada města rozhoduje na základě předložené nabídky makléřské 
společnosti Renomia, a. s. uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění vozidel (povinné ručení 
+ havarijní připojištění) pro město Šluknov s Kooperativa  pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance 
Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 47116617. 
6.3 Plán inventur na rok 2016 
Usnesení č. 28/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Plán inventur na rok 2016, dle 
předloženého návrhu. 
6.4 Smlouva o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících službách 
Usnesení č. 29/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí licence k užití 
software e-manažer a souvisejících službách mezi městem Šluknov a společností 
PORSENNA, o.p.s., Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ 27172392 na pořízení licence pro přístup 
do online aplikace e-manažer, dle předloženého návrhu. 
6.5 Převod movitého majetku na Technické služby Šluknov, kupní smlouva 
Usnesení č. 30/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem Šluknov 
a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o., IČ 25410539, Císařský 378, 407 77 Šluknov na 
převod movitého majetku, převod činností a přechod práv a povinností z pracovněprávních 
vztahů převáděných zaměstnanců, dle předloženého návrhu. 

7. Odbor vedení města (OVM) 
7.1 Organizační změny, Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – 

aktualizace 
7.2 Zahraniční služební cesta do SRN 
Usnesení č. 32/62R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města Mgr. Evy Džumanové, na jednání monitorovacího výboru Euroregionu Nisa do Žitavy, do 
Spolkové republiky Německo dne 13.12.2016.  

8. Informace starostky 
 

9. Diskuze 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.         
starostka města 


