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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 65. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 9. leden 2017 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 14 v roce 2016 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Snížení nájemného v sauně 
3.2 Pozemky 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Návrh na vyhlášení Konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín 
5. Odbor kultury 

5.1 Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké 
slavnosti 2017“ 

5.2  Informace o fungování Šluknovských novin za rok 2016 
6. Odbor vedení města 

6.1 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2016 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

6.2 Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru a Smlouva o reklamě a propagaci – Zámecký 
ples 2017 

6.3 Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 
  

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Projednání návrh rozpočtového opatření č. 14 v roce 2016  

Usnesení č. 1/65R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 14 za 
rok 2016 dle předloženého návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Snížení nájemného v sauně 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 2/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 
1678 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 10 bm) v k. ú. Šluknov, obec 
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení vodovodní 
a kanalizační přípojky pro nový RD na p. p. č. 1676/4 dle GP, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 
1.000 Kč bez DPH, ve prospěch XXX.  
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4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Návrh na vyhlášení Konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres 
Děčín 

Usnesení č. 3/65R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín vyhlašuje Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa 
ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, 
s termínem pro podávání přihlášek do 31.03.2017 dle návrhu. 

Usnesení č. 4/65R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín pověřuje starostku města, Mgr. Evu Džumanovou oslovením Krajského 
úřadu Ústeckého kraje, České školní inspekce, Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres 
Děčín a dalšího odborníka z praxe pro delegaci členů do konkursní komise Konkursního řízení na 
obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, s termínem do 20.01.2017. 

5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Příkazní smlouva na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké 
slavnosti 2017“ 

Usnesení č. 5/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Šluknov 
a paní Marií Kucerovou, Děčínská 298, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 72654007, na 
zprostředkování zajištění kulturního a doprovodného programu Zámeckých slavností 2017 ve 
dnech 30.06. – 01.07.2017 v zámeckém parku, za celkovou odměnu ve výši 428.000 Kč bez DPH, tj. 
517.880 Kč vč. DPH 21 %, dle předloženého návrhu.  

5.2 Informace o fungování Šluknovských novin za rok 2016 

 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Výroční zpráva města Šluknov za rok 2016 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

Usnesení č. 6/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Výroční zprávu města Šluknov za rok 2016 
o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění 
pozdějších předpisů, dle návrhu. 

Usnesení č. 7/65R/2017: Rada města Šluknov ukládá tajemnici Městského úřadu Šluknov 
Ing. Bc. Ivaně Lukešové zveřejnit Výroční zprávu města Šluknov za rok 2016 o podávání informací 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění podle § 18 odst. 
1 tohoto zákona. Termín: do 28.02.2017. 

6.2 Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru a Smlouva o reklamě a propagaci – 
Zámecký ples 2017 

Usnesení č. 8/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního 
daru ve výši 12.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný dne 
01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi společností Technické služby Šluknov, s. r. o., IČ 254 10 
539, se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, zastoupenou jednatelem p. Bc. Zdeňkem Černým 
(dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu. 

Usnesení č. 9/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního 
daru ve výši 4.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný dne 
01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi společností HaK-HABACK, v. o. s., IČ 148 65 904, se 
sídlem Rumburská 830, 407 77 Šluknov, zastoupenou Ing. Jiřím Havlíčkem, společníkem (dárce) 
a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu.  

Usnesení č. 10/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný 
dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi p. Ing. Ladislavem Bradou, IČ 622 33 491, se sídlem 
nám. Míru 344, 407 77 Šluknov (dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu. 
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Usnesení č. 11/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný 
dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi společností BRAVO Šluknov, s. r. o., IČ 286 80 090, 
se sídlem nám. Míru 344, 407 77 Šluknov (dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu. 

Usnesení č. 12/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 3.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný 
dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi pí Evou Venturovou, IČ 424 68 701, se sídlem Rožany 
36, 407 77 Šluknov (dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu. 

Usnesení č. 13/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný 
dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi p. Radomírem Kopeckým, IČ 613 30 744, se sídlem 
Dr. Edvarda Beneše 7, 407 77 Šluknov (dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu. 

Usnesení č. 14/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný 
dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi p. Jiřím Šicem, IČ 666 34 482 , se sídlem Sokolská 
779, 407 77 Šluknov (dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu.  

Usnesení č. 15/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 5.000 Kč bez DPH na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, 
konaný dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi p. Václavem Marečkem, IČ 877 49  131, se 
sídlem Husova 612, 407 77 Šluknov a městem Šluknov, dle návrhu. 

Usnesení č. 16/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný 
dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi společností PILA Šluknov, s. r. o, IČ 272 92 274, se 
sídlem Zeyerova 234, 407 77 Šluknov, zastoupenou jednatelem p. Milanem Černým (dárce) 
a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu. 

 Usnesení č. 17/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 15.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný 
dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi společností PLASTON CR, s. r. o., IČ 482 92 079, se 
sídlem Královská 1972, 407 77 Šluknov, zastoupenou p. Mgr. Ing. Maciejem Paseicznikiem (dárce) 
a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu. 

Usnesení č. 18/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000 Kč bez DPH na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, 
konaný dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi p. Janem Vajshaitlem, IČ 726 821 59 se sídlem 
T. G. Masaryka 974, 407 77 Šluknov a městem Šluknov, dle návrhu. 

Usnesení č. 19/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 4.000 Kč bez DPH na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, 
konaný dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi p. Karlem Kirchbergerem, IČ 051 71 822 se 
sídlem Mikulášovická 267, 407 78 Velký Šenov a městem Šluknov, dle návrhu. 

Usnesení č. 20/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci ve výši 
8.000 Kč bez DPH na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný dne 01.04.2017 
ve Šluknovském zámku, mezi společností POTRAVINY D+S, s. r. o., IČ 445 64 775, se sídlem nám. 
Míru 1050, 407 77 Šluknov a městem Šluknov, dle návrhu. 

6.3 Zánik a vznik mandátu členů Zastupitelstva města Šluknov 

Usnesení č. 21/65R/2017: Rada města Šluknov vydává podle § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění panu Mgr. Filipu 
Kadeřábkovi, XXX, Osvědčení o tom, že se dnem 06.01.2017 stal členem Zastupitelstva města 
Šluknov. 

Usnesení č. 22/65R/2017: Rada města Šluknov vydává podle § 56 odst. 2 zákona  
č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů v platném znění 
panu Pavlu Koutovi, XXX, Osvědčení o tom, že se dnem 07.01.2017 stal členem Zastupitelstva 
města Šluknov. 
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7. Informace starostky 

Usnesení č. 23/65R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města 
Mgr. Evy Džumanové, na fotbalový turnaj Pětiměstí do Sohlandu, do Spolkové republiky Německo 
dne 14.01.2017.  

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.        
starostka města 


