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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 94. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 18. prosince 2017 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2018, návrh 
střednědobého výhledu Základní školy J. Vohradského Šluknov na roky 2018-2020 

2.2 Návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov na rok 2018, návrh střednědobého výhledu 
Mateřské školy Šluknov na roky 2018-2020 

3. Odbor správ majetku 
3.1 Přidělení bytu  
3.2 Pozemky 
3.3 Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Podání žádostí o poskytnutí podpory z IROP, SFDI a OPŽP 
4.2 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 09.11.2006 
4.3 Darovací smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. 
4.4 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 10/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení 

kopií desek zastavení“ 
4.5 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Stavební 

úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov“ 
4.6 Smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici 

Dr. M. Horákové ve Šluknově“ 
5. Odbor vedení města 

5.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2018 
5.2 Návrh Smlouvy o dílo na vytvoření odborného slovního popisu a grafického vzoru 

historického znaku města Šluknov 
5.3 Zahraniční služební cesta do SRN 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 94. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2018, návrh 
střednědobého výhledu Základní školy J. Vohradského Šluknov na roky 2018 – 2020  

Usnesení č. 2/94R/2017: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala a schvaluje 
návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2018, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 3/94R/2017: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala a schvaluje 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na roky 2018  
– 2020, dle předloženého návrhu. 
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2.2 Návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov na rok 2018, návrh střednědobého výhledu 
Mateřské školy Šluknov na roky 2018 – 2020 

 Usnesení č. 4/94R/2017: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov na rok 2018, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 5/94R/2017: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala a schvaluje 
návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Šluknov na roky 2018 – 2020, dle 
předloženého návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přidělení bytu  

Usnesení č. 6/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.01.2018 do 31.12.2018 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. XX, 
č. b. XX, ul. Rumburská, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. XX, ul. Rumburská, Šluknov, pro XXX. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 7/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájemní smlouvy č. 15/NP-
2007 mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.12.2017, podle  čl. IV, odst. 2, bod 2 nájemní 
smlouvy.  

3.2.2 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 8/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 6/NP-2010 
mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.12.2017.  

3.2.3 Odvolání proti rozhodnutí rady města 

Usnesení č. 9/94R/2017: Rada města Šluknov zamítá odvolání XXX a potvrzuje původním 
usnesení č. 10/91R/2017 Rady města Šluknov ze dne 20.11.2017.  

3.3 Dodatek č. 7 k pojistné smlouvě 

Usnesení č. 10/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 7 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  250 73 958, dle předloženého 
návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Podání žádostí o poskytnutí podpory z IROP, SFDI a OPŽP 

Usnesení č. 11/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z IROP pro 
projekt „Chodník Budišínská, Šluknov“, včetně závazku spolufinancování projektu v minimální 
výši 5 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle předloženého návrhu a pověřuje 
starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 

Usnesení č. 12/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z IROP pro 
projekt „Zvýšení bezpečnosti dopravy v místní části Království a ulici Rumburská, Šluknov“, 
včetně závazku spolufinancování projektu v minimální výši 5 % z celkových uznatelných 
nákladů projektu, dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou 
podpisem žádosti. 

Usnesení č. 13/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu ze SFDI pro 
projekt „Výstavba chodníku v místní části Šluknov – Království – II. etapa“, včetně závazku 
spolufinancování projektu v minimální výši 15 % z celkových uznatelných nákladů projektu, 
dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti.  

Usnesení č. 14/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z OPŽP pro 
projekt „Revitalizace lipové aleje Šluknov – Rybničná“, včetně závazku spolufinancování 
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projektu v minimální výši 15 % z celkových uznatelných nákladů projektu, dle  předloženého 
návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 

4.2 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 09.11.2006  

Usnesení č. 15/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě  
o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne  09.11.2006  mezi městem Šluknov  
a společností ELEKTROWIN, a. s., IČ 27257843, se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, dle 
návrhu. 

4.3 Darovací smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. 

Usnesení č. 16/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov (obdarovaný) a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV-Podmokly, IČ 24729035 (dárce), na poskytnutí daru ve výši 100.000 Kč ve prospěch 
města Šluknov k pořízení herní sestavy (prolézačky) – traktor na dětské hřiště ve Šluknově – 
Království, dle předloženého návrhu.  

4.4 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 10/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení 
kopií desek zastavení“ 

Usnesení č. 17/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 
10/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení  
č. III.“ mezi městem Šluknov (obdarovaný) a XXX, ve výši 5.000 Kč. 

4.5 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Stavební 
úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov“ 

Usnesení č. 18/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí  
o zřízení služebnosti inženýrské sítě mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem,  
IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 31148/48, 400 01 Ústí nad Labem, v zastoupení Správy 
a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., IČ 00080837, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, na akci 
„Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

4.6 Smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici 
Dr. M. Horákové ve Šluknově“ 

Usnesení č. 19/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby 
mezi městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba chodníku 
v ulici Dr. M. Horákové ve Šluknově“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 20/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby 
mezi městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba chodníku 
v ulici Dr. M. Horákové ve Šluknově“, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2018 

Usnesení č. 21/94R/2017: 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 2018 s účinností od 01.01.2018, dle 
návrhu.  

5.2 Návrh Smlouvy o dílo na vytvoření odborného slovního popisu a grafického vzoru 
historického znaku města Šluknov 

Usnesení č. 22/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o o dílo vytvoření na 
objednávku mezi městem Šluknov (zadavatel) a panem Mgr. Janem Tejkalem, Heraldická 
tvorba, Záblatská 23/25, 713 00 Ostrava-Heřmanice, na vytvoření odborného slovního popisu 
a grafického vzoru historického znaku města Šluknov a vytvoření vlajky města Šluknov 
v souladu s příslušnými zákonhnými normami, zejména ustanoveními zákona o obcích 
a autorského zákona, za částku 11.990 Kč, dle předloženého návrhu. 
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5.3 Zahraniční služební cesta do SRN 

Usnesení č. 23/94R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města Mgr. Evy Džumanové, na fotbalový turnaj Pětiměstí do Sohlandu, do Spolkové republiky 
Německo dne 06.01.2018.  

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


