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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 99. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 5. března 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Návrh Směrnice č. 2/2018 Podpisové vzory 
4. Odbor vnitřní správy 

4.1 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro Konkursní řízení na obsazení vedoucího 
pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Šluknov 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov 
5.2 Smlouva o dílo č. ORŽP 8/2018 na akci „Restaurování maleb na klenbě kaple sv. Jakuba 

apoštola“ 
5.3 Neinvestiční dotační program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018 

6. Odbor kultury 
6.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: č. VP_2018_12195 – OSA 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/99R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 99. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 2/99R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu určitou od 31.03.2018 do 30.08.2018  XXX, za cenu 200 Kč/období, za účelem umístění 
včelstev.  

P. p. č.: část 2731/1, katastr: Císařský  
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 8 m2 
účel: umístění včelstev, cena:  200 Kč/období 

2.1.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 3/99R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 06.03.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: 207/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 528 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 
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2.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 4/99R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 06.03.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: 516, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 951 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.1.4 Žádost o prodloužení Smlouvy o právu provedení stavby na pozemku č. 233/2016 

Usnesení č. 5/99R/2018: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 7/97R/2018 z 97. schůze Rady 
města Šluknov ze dne 05.02.2018, kterým byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu 
provedení stavby na pozemku č. 233/2016 mezi městem Šluknov a Povodí Ohře s. p., Bezručova 
4219, 430 03 Chomutov, na prodlužení smlouvy o dva roky.  

Usnesení č. 6/99R/2018: Rada města Šluknov schvaluje na základě nové žádosti Povodí Ohře, 
s. p. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provedení stavby na pozemku č. 233/2016 mezi městem 
Šluknov a Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, kterým se smlouva prodlužuje 
o dva roky, dle nového návrhu.  

2.1.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 7/99R/2018: Rada města Šluknov na základě žádosti schvaluje zřízení věcného 
břemene na části p. p. č. 688/11 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na části p. p. č. 2715/5 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 2849 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
o celkové výměře dle GP (cca 93 bm), v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, 
provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy vrchní vedení NN, stavby č. EP-12-
4003015/VB/1 – DC_Šluknov, pbč.327, 328, 213, úprava vNN, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

2.1.6 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 8/99R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouva o právu 
provést stavbu na části p. p. č. 3046/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP 
(výměra cca 18 bm) v k. ú. Království, obec Šluknov, za účelem stavby pod názvem „IP-12-
4007953/P001, DC Království, ppč. 2264, příp. do 50m,kNN“, 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. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Návrh Směrnice č. 2/2018 Podpisové vzory 

Usnesení č. 9/99R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2018 – Podpisové vzory 
s účinností od 06.03.2018 dle předloženého návrhu. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Návrh na jmenování členů konkursní komise pro Konkursní řízení na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola 
Šluknov 

Usnesení č. 10/99R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace jmenuje podle § 2 odst. 3 b) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích paní Bc. Pavlu Pospíšilovou členkou konkursní 
komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Šluknov, 
příspěvková organizace. 

Usnesení č. 11/99R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace jmenuje podle § 2 odst. 3 c) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích paní Bc. Ivu Štefáčkovou členkou konkursní komise 
na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Šluknov, 
příspěvková organizace. 
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Usnesení č. 12/99R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace jmenuje podle § 2 odst. 3 d) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích paní Kateřinu Čurgaliovou členkou konkursní 
komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Šluknov, 
příspěvková organizace.  

Usnesení č. 13/99R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace jmenuje podle § 2 odst. 3 e) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích paní PhDr. Věru Fantovou členkou konkursní 
komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Šluknov, 
příspěvková organizace.  

Usnesení č. 14/99R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace jmenuje podle § 2 odst. 3 a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích paní Ing. Evu Baborákovou předsedkyní konkursní 
komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Šluknov, 
příspěvková organizace. 

Usnesení č. 15/99R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace jmenuje podle § 2 odst. 3 a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích paní Mgr. Evu Džumanovou členkou konkursní 
komise na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Šluknov, 
příspěvková organizace.   

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov 

Usnesení č. 16/99R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov“ firmě SVS  
– stavitelství, s. r. o., Plavební 169/8, 405 01 Děčín I, IČ 24826293, za cenu 2.081.469,91 Kč bez 
21 % DPH, tj. 2.518.579,61 Kč s 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 17/99R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
aSVS – stavitelství, s. r. o., Plavební 169/8, 405 01 Děčín I, IČ 24826293, na realizaci zakázky 
na akci „Revitalizace nároží a západní fasády Domu kultury Šluknov“, za cenu 2.081.469,91 Kč 
bez 21 % DPH, tj. 2.518.579,61 Kč s 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

5.2 Smlouva o dílo č. ORŽP 8/2018 na akci „Restaurování maleb na klenbě kaple sv. Jakuba 
apoštola“ 

Usnesení č. 18/99R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 8/2018 mezi 
městem Šluknov a Akademií výtvarných umění v Praze, sídlem U Akademie 4, 170 22 Praha 7, 
IČ 60461446, na akci „Restaurování maleb na klenbě kaple sv. Jakuba apoštola“, za celkovou 
cenu ve výši 100.000 Kč bez DPH, tj. 121.000 Kč s DPH, dle předloženého návrhu. 

5.3  Neinvestiční dotační program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018 

Usnesení č. 19/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadateli XXX, a to ve výši 27.000 Kč. 

Usnesení č. 20/99R/2018: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018, a to ve výši 
27.000 Kč na účel: oprava fasády objektu XXX.  

Usnesení č. 21/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadatelům XXX, a to ve výši 40.000 Kč. 

Usnesení č. 22/99R/2018: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018, a to ve výši 
40.000 Kč na účel: oprava fasády objektu XXX. 
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Usnesení č. 23/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadatelům XXX, a to ve výši 30.000 Kč. 

Usnesení č. 24/99R/2018: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018, a to ve výši 
30.000 Kč na účel: oprava střechy objektu XXX. 

Usnesení č. 25/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadateli XXX, a to ve výši 38.000 Kč. Pro přiznání dotace 
se stanovuje podmínka, že budou použity materiály dle vydaného závazného stanoviska SPP 
MěÚ Rumburk (bez lepidla a perlinky) a bude předložen návrh doplnění štukové výzdoby 1. NP 
čelní strany objektu. 

Usnesení č. 26/99R/2018: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018, a to ve výši 
38.000 Kč na účel: oprava fasády objektu XXX.  

Usnesení č. 27/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadateli XXX, a to z důvodu nedodání podkladů žádosti 
ve stanoveném termínu a nenaplnění skutkové podstaty důvodu programu, kdy nedojde 
k viditelnému zlepšení vzhledu objektu. 

Usnesení č. 28/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o neposkytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadateli XXX, a to z důvodu nedodání podkladů žádosti 
ve stanoveném termínu.   

Usnesení č. 29/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadatelce XXX, a to ve výši 45.000 Kč. 

Usnesení č. 30/99R/2018: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018, a to ve výši 
45.000 Kč na účel: oprava fasády objektu XXX.  

Usnesení č. 31/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadatelce XXX, a to ve výši 20.000 Kč. Pro přiznání 
dotace se stanovuje podmínka, že bude projednána úprava pravých vstupních dveří pro splnění 
podchodné výšky a materiálu dveří.  

Usnesení č. 32/99R/2018: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018, a to ve výši 
20.000 Kč na účel: oprava fasády objektu XXX.  

Usnesení č. 33/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadatelce XXX, a to ve výši 34.000 Kč.  

Usnesení č. 34/99R/2018: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018, a to ve výši 
34.000 Kč na účel: oprava střechy objektu XXX.  

Usnesení č. 35/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadateli XXX, na opravu fasády objektu T. G. Masaryka 
290, Šluknov, a to ve výši 16.000 Kč. Pro přiznání dotace se stanovuje podmínka, že budou 
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použity materiály dle vydaného závazného stanoviska SPP MěÚ Rumburk (bez lepidla 
a perlinky).  

Usnesení č. 36/99R/2018: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018, a to ve výši 
16.000 Kč na účel: oprava fasády objektu XXX.  

Usnesení č. 37/99R/2018: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018 žadatelce XXX, a to ve výši 50.000 Kč.  

Usnesení č. 38/99R/2018: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a XXX o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního 
dotačního programu na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018, a to ve výši 
50.000 Kč na účel: oprava fasády objektu XXX.  

6. Odbor kultury (OK) 

6.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: č. VP_2018_12195 – OSA 

Usnesení č. 39/99R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném 
provozování VP_2018_12195 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 užití hudebních děl, reprodukované 
hudby v celkové částce 1.975 Kč za akci „Rozsvícení vánočního stromu“ ze dne 24.11.2017. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


