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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 63. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 12. prosince 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Smlouva o nájmu nebytových prostor 
2.2 Pozemky 
2.3 Pojistné smlouvy 

3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Darovací smlouvy – Mateřská škola Šluknov 
3.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Šluknov 
3.3 Přiznání mimořádné odměna zástupkyně ředitelky Základní školy J. Vohradského Šluknov  

4. Odbor kultury 
4.1 Smlouva o provedení uměleckého vystoupení 
4.2 Servisní smlouva  NSE Security, s. r. o. – Šluknovský zámek 
4.3 Zámecké slavnosti - diskuze 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Dotace na domovní ČOV 
5.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro projekt 

„Rekonstrukce sídliště Šluknov“ 
5.3 Příkazní smlouva na zajištění administrace zjednodušeného podlimitního řízení na akci 

„Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
5.4 Schválení dodatku ke smlouvě č. 1020/2016 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 

fondu dopravní infrastruktury pro projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. 
etapa“ 

5.5 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – 
smlouva č. Z_S14_12_8120054359 

6. Odbor ekonomický 
6.1 Předběžné opatření roku 2016 
6.2 Návrh Směrnice č. 11/2016 Oběh účetních dokladů, Směrnice č. 12/2016 Pokladní řád a 

Směrnice č. 13/2016 Podpisové vzory 
6.3 Návrh Směrnice č. 14/2016 - Odpisový plán města Šluknov 
6.4 Návrh Směrnice č. 15/2016 – Provozování hospodářské činnosti 

7. Odbor vedení města 
7.1 Návrh Směrnice č. 10/2016 k provozu motorových vozidel 
7.2 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2017 
7.3 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 

veřejných prostranstvích 
8. Informace starostky 
9. Diskuze 

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

2.1 Smlouva o nájmu nebytových prostor 

Usnesení č. 1/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
č. 1/NNP/2017 na dobu určitou od 01.01.2017 do 31.12.2018 mezi městem Šluknov a spolkem SK 
PLASTON Šluknov, 407 77 Šluknov, IČ 64707571, na pronájem prostor v objektu č. p. 1051 v ul. 
Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov – v 1. NP tribuny na městském stadionu, za účelem 
provozování kanceláře spolku. Celková výměra pronajatého prostoru činí 27 m2. Dohodnuté 
nájemné za celkovou pronajatou plochu prostor činí 400 Kč měsíčně.   

2.2 Pozemky 

2.2.1 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 2/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene  
– služebnosti inženýrské sítě na části p. p. č. 329/1  – ostatní plocha, manipulační plocha  
o výměře dle GP (cca 6 bm), v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, 
provozování, oprava a údržba zařízení kanalizační přípojky z veřejného WC, za cenu 20 Kč/bm, 
nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch oprávněného města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 
Šluknov, povinný: Potraviny D+S, s. r. o., nám. Míru 1050, 40777 Šluknov. 

2.2.2 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 3/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 61/NP-2009 
mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.12.2016. 

2.2.3 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 4/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 8/NP-2016 
mezi městem Šluknov a XXX ke dni 31.12.2016. 

2.2.4 Odpis pohledávky 

Usnesení č. 5/63R/2016: Rada města Šluknov neschvaluje odpis pohledávky ve výši 5.500 Kč za 
neuhrazený pronájem pozemků za rok 2011 firmou Severní stavební – CZ, spol. s r. o., se sídlem 
T. G. Masaryka 575, 407 77 Šluknov, IČ 25428756.  

Usnesení č. 6/63R/2016: Rada města Šluknov rozhodla o tom, že z důvodu ekonomické 
neefektivnosti nebude město Šluknov vymáhat pohledávku ve výši 5.500 Kč za firmou Severní 
stavební – CZ, spol. s r. o., se sídlem T. G. Masaryka 575, 407 77 Šluknov, IČ 254287596, za 
pronájem pozemků v roce 2011, soudní cestou. 

2.2.5 Zveřejnění záměru darovat pozemek 

Usnesení č. 7/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr darovat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č. část 23/1, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1753-119/2016 vedený jako 
p. p. č. 23/4 o výměře 1.619 m2 
p. p. č. část 29, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: dle GP č. 1753-119/2016 vedený jako díl „c“ o výměře 
46 m2 

2.3 Pojistné smlouvy 

Usnesení č. 8/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu o havarijním pojištění 
vozidel – Partner H 59 č. smlouvy 2269227549 mezi městem Šluknov a Kooperativou pojišťovnou, 
a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, 
zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého 
návrhu.  

Usnesení č. 9/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 k Pojistné smlouvě 
o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění 
odpovědnosti za škodu č. 750000000101 mezi městem Šluknov a Mateřskou školou Šluknov, 
příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského a Direct pojišťovnou, a. s., se sídlem 
Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ  25073958, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 10/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě 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 Praha1, IČ 24232777, 
kterým se s účinností od 01.01.2017 upravuje počet pojištěných osob, pojistné limity i výše 
pojistného, dle předloženého návrhu..  

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Darovací smlouvy – Mateřská škola Šluknov 

Usnesení č. 11/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi společností 
Technické služby, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 a Mateřskou školou 
Šluknov, příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836, na poskytnutí 
účelového finančního daru ve výši 4.000 Kč dle návrhu. 

Usnesení č. 12/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi MUDr. Miroslavou 
Novákovou, T. G. Masaryka 1055, 407 77 Šluknov, IČ 70983836 a Mateřskou školou Šluknov, 
příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836, na poskytnutí účelového 
finančního daru ve výši 2.000 Kč dle návrhu. 

Usnesení č. 13/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi společností Travel 
Free, s. r. o., Václavské náměstí 53, 110 00 Praha 1, IČ 26739780 a Mateřskou školou Šluknov, 
příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836, na poskytnutí cukrovinek 
v hodnotě 4.008,40 Kč dle návrhu.  

3.2 Přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Šluknov 

Usnesení nepřijato. 

3.3 Přiznání mimořádné odměna zástupkyně ředitelky Základní školy J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 14/63R/2016: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu zástupkyni ředitelky 
Základní školy J. Vohradského Šluknov paní Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu.  

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Smlouva o provedení uměleckého vystoupení 

Usnesení č. 15/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého 
vystoupení – zpěv a hudba mezi městem Šluknov a Michalem Müllerem, se sídlem Petra Bezruče 
3395, 407 47 Varnsdorf DIČ CZ7701192367, které se uskuteční  dne 20.01.2017 od 20.00 hodin ve 
Šluknovském zámku, za cenu 7.500 Kč, dle návrhu. 

4.2 Servisní smlouva  NSE Security, s. r. o. – Šluknovský zámek 

Usnesení č. 16/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Servisní smlouvu mezi městem Šluknov 
a společností NSE security, s. r. o. Stránského 1397 l 17, Litoměřice, IČ 04722876, na provádění 
údržby, pravidelných zkoušek činnosti a pravidelné kontroly elektrické zabezpečovací signalizace 
ve Šluknovském zámku za celkovou cenu 7.723 Kč za rok.  

4.3 Zámecké slavnosti – diskuze 

  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Dotace na domovní ČOV 

Usnesení č. 17/63R/2016: Rada města Šluknov bere na vědomí informace o dotačním titulu 
Ministerstva životního prostředí na domovní čistírny odpadních vod, dle  předloženého návrhu. 

5.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury pro projekt 
„Rekonstrukce sídliště Šluknov“ 

Usnesení č. 18/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury pro projekt „Rekonstrukce sídliště Šluknov“ dle  předloženého 
návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 
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5.3 Příkazní smlouva na zajištění administrace zjednodušeného podlimitního řízení na akci 
„Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 19/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na zajištění 
administrace zjednodušeného podlimitního řízení na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
po mezi městem Šluknov a firmou QCM, s. r. o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00 Brno, IČ 26262525 
za cenu ve výši 50.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

5.4 Schválení dodatku ke smlouvě č. 1020/2016 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury pro projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov 
– II. etapa“ 

Usnesení č. 20/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje dodatek ke smlouvě č. 1020/2016 
o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 
mezi městem Šluknov a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 
00 Praha 9, IČ 70856508, pro projekt „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“ 
dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jeho podpisu. 

5.5 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
– smlouva č. Z_S14_12_8120054359 

Usnesení č. 21/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – Smlouva č. Z_S14_12_8120054359 
mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, 
dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem smlouvy.

6. Odbor ekonomický (OE) 

6.1 Předběžné opatření roku 2016 

Usnesení č. 22/63R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje předběžné opatření roku 
2016. 

6.2 Návrh Směrnice č. 11/2016 Oběh účetních dokladů, Směrnice č. 12/2016 Pokladní řád a 
Směrnice č. 13/2016 Podpisové vzory 

Usnesení č. 23/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 11/2016 – Oběh účetních 
dokladů s účinností od 01.01.2017 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 24/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 12/2016 – Pokladní řád 
s účinností od 01.01.2017 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 25/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 13/2016 – Podpisové vzory 
s účinností od 01.01.2017 dle předloženého návrhu.  

6.3 Návrh Směrnice č. 14/2016 – Odpisový plán města Šluknov 

Usnesení č. 26/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 14/2016  
Odpisový plán města s účinností od 01.01.2017 dle předloženého návrhu. 

6.4 Návrh Směrnice č. 15/2016 – Provozování hospodářské činnosti 

Usnesení č. 27/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 15/2016 Provozování 
hospodářské činnosti od 01.01.2017 dle předloženého návrhu. 

7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Návrh Směrnice č. 10/2016 k provozu motorových vozidel 

Usnesení č. 28/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 10/2016 k provozu 
motorových vozidel s účinností od 01.01.2017, dle předloženého návrhu. 

7.2 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2017 

Usnesení č. 29/63R/2016: Rada města Šluknov schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 
17 tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn 
za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Sazebník 
úhrad za poskytování informací pro rok 2017 s účinností od 01.01.2017, dle návrhu. 
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7.3 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích 

Usnesení č. 30/63R/2016: Rada města Šluknov na základě žádosti občanského sdružení 
„Šluknovské Království“ uděluje výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném 
prostranství na základě čl. 4 bodu 2 OZV č. 1/2016 o požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích na akci „Tříkrálový koncert“, pořádanou žadateli v Království v kostele 
sv. Vavřince v Království a na pozemku Římskokatolické církve dne 07.01.2016 od 15:00 hod. 

8. Informace starostky 

 

9. Diskuze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Mgr. Eva Džumanová         
 starostka města 


