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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 

ze 100. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 19. března 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor stavební úřad 

2.1 Smlouva o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu pdf 
prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2018/1980/8404/02 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Přidělení bytu 
3.2 Pozemky 

4. Odbor kultury 
4.1 Dohody o ukončení smluv č. 1 a 9 – zprostředkování a prodeji věcí movitých, Smlouva 

č. 10 – o zprostředkování a prodeji věcí movitých  
4.2 Svěření nevyhrazené pravomoci Rady města Šluknov Odboru kultury Městského úřadu 

Šluknov 
4.3 Návrh příkazních smluv na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci 

„Zámecké slavnosti 2018“, Návrh na udělení výjimky z užití směrnice č. 9/2016 
o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 za rok 2018 
5.2 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů 

za obec za rok 2017 
6. Odbor vnitřní správy 

6.1 Odvolání ředitelky Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 
6.2 Řešení interiéru budovy radnice 2018 

7. Odbor rozvoje a životního prostředí 
7.1 Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 00261688/000/2012 
7.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na sběr a převzetí textilního odpadu (Číslo 

odběratele - č. 407 77, Číslo objednatele - ORŽP 24/2013) ze dne 12.12.2013 
7.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy hřbitova ve Šluknově, 

úpravy Hřbitovní ulice a parkoviště“ 
8. Odbor vedení města 

8.1 Aktualizace Informační koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021 
8.2 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 ze dne 01.03.2018 
8.3 Zahraniční služební cesta do SRN 
8.4 Opatření obecné povahy 

9. Informace starostky 
10. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 100. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 2/100R/2018: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 100. schůze rady 
města, z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora, člena rady 
města p. Bc. Zdeňka Černého.  

2. Odbor stavební úřad 

2.1 Smlouva o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu pdf 
prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2018/1980/8404/02 

Usnesení č. 3/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytování přístupu 
k českým technickým normám ve formátu pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více 
uživatelů číslo 2018/1980/8404/02, uzavřené mezi městem Šluknov a Českou agenturu pro 
standardizaci, p. o., se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1, IČO 065 78 705, se 
sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, na dobu 6 měsíců, za sjednanou cenu 
3.500 Kč, dle návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přidělení bytu 

Usnesení č. 4/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.04.2018 do 31.12.2018 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 126, č. b. XX, ul. Nerudova, Šluknov, dle návrhu.  

Byt XX, č. b. XX, č. p. 126, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 5/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 20.03.2018 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy. 

P. p. č.: 578/2, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: zahrada, výměra: 2.785 m2 

3.2.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 6/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 20.03.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání 
plechové garáže. 

St. p. č.: část 74/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha, výměra: 122 m2 

3.2.3 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 7/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 17/NP-
2015, dohodou, mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.03.2018.  

3.2.4 Ukončení nájemní smlouvy  

Usnesení č. 8/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 13/NP-
2013, dohodou, mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.03.2018. 

3.2.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 9/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 550/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.811 m2 

účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

3.2.6 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 10/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 
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P. p. č.: 125/15, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 451 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.2.7 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 11/100R/2018: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 316, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 158 m2 
účel: užívání vybudované příjezdové cesty, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

3.2.8 Žádost o vstup na p. p. č. 700 v k. ú. Nové Hraběcí 

Usnesení č. 12/100R/2018: Rada města Šluknov povoluje vstup přes p. p. č. 700 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace v k. ú. Nové Hraběcí, z důvodu přehánění stáda skotu z p. p. č. 
381 na p. p. č. 380/1 a 380/2 v k. ú. Nové Hraběcí, z důvodu výpasu travnatých ploch. 

3.2.9 Žádost o souhlas s umístěním stavby plotu, vč. brány v k. ú. Šluknov  

Usnesení č. 13/100R/2018: Rada města Šluknov neschvaluje stavbu: „oplocení p. p. č. 1226  
a p. p. č. 1225 k. ú. Šluknov – pletivo s kov. sloupky, výška 170 cm, včetně brány do 4 m“, dle 
návrhu XXX. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Dohody o ukončení smluv č. 1 a 9 – zprostředkování a prodeji věcí movitých, Smlouva 
č. 10 – o zprostředkování a prodeji věcí movitých 

Usnesení č. 14/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy č. 1  
– o zprostředkování a prodeji movitých věcí ze dne 18.05.2016 se zprostředkovatelem Jiřím 
Kalivodou-Disk, Národní 517, 407 47 Varnsdorf, IČ 15658236, ke dni 31.03.2018, dle návrhu.  

Usnesení č. 15/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy č. 9  
– o zprostředkování a prodeji movitých věcí ze dne 24.11.2016 se zprostředkovatelem 
Římskokatolická farnost – děkanství Rumburk, Dobrovského náměstí 379/11, 408 01 
Rumburk, IČ 46717935, ke dni 31.03.2018, dle návrhu. 

Usnesení č. 16/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. 10 – o zprostředkování 
a prodeji věcí movitých, mezi městem Šluknov a Janem Uherem, Tř. 9. května 914/28, 408 01 
Rumburk, IČ 06660789, dle návrhu.  

4.2 Svěření nevyhrazené pravomoci Rady města Šluknov Odboru kultury Městského 
úřadu Šluknov 

Usnesení č. 17/100R/2018: Rada města Šluknov svěřuje svou nevyhrazenou pravomoc 
k rozhodování při všech úkonech souvisejících s uzavíráním nebo ukončováním smluv, 
kterými se realizuje připojení, distribuce nebo dodávka el. energie, zemního plynu, vody, 
odpadních a srážkových vod z odběrných míst v gesční příslušnosti Odboru kultury, ve 
vlastnictví města Šluknov, Odboru kultury Městského úřadu Šluknov s účinností od 
20.03.2018, v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů.  

4.3 Návrh příkazních smluv na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci 
„Zámecké slavnosti 2018“, Návrh na udělení výjimky z užití směrnice č. 9/2016 
o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek 

Usnesení č. 18/100/2018: Rada města Šluknov schvaluje dle Čl. 25 odst. 1 výjimku z užití 
směrnice č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek při zadání veřejné 
zakázky na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké slavnosti 2018“ 
ve dnech 29. – 30.06.2018 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 19/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na 
zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké slavnosti 2018“ ve dnech 
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29. – 30.06.2018, mezi Městem Šluknov a Sdružením Festive, zastoupeným Janem Šulcem, 
Lipová 1, 407 21 Česká Kamenice, IČ 227 18 745, za celkovou odměnu ve výši 306.000 Kč, 
cena je konečná (příkazník není plátce DPH), dle přiloženého návrhu. 

Usnesení č. 20/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na 
zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké slavnosti 2018“ ve dnech 
29. – 30.06.2018, mezi Městem Šluknov a paní Marií Kucerovou, Děčínská 298, 407 56 Jiřetín 
pod Jedlovou, IČ 72654007 , za celkovou odměnu ve výši 547.000 Kč bez DPH, tj. 611.870 Kč 
vč. DPH 21 %, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 1 za rok 2018 

Usnesení č. 21/100R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 1 za rok 2018 dle předloženého návrhu. 

5.2 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů 
za obec za rok 2017 

Usnesení č. 22/100R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu 
o poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů 
a poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech s daněmi souvisejících a to 
zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 
2017 a jeho podání místně příslušnému správci daně do 01.07.2018 mezi městem Šluknov 
a Ing. Pavlem Lampou, Rumburk, Lužické náměstí 158, 408 01 Rumburk, IČ 41347366, dle 
předloženého návrhu. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Odvolání ředitelky Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace 

Usnesení č. 23/100R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace odvolává paní Evu Heinzovou z funkce ředitelky Mateřské školy 
Šluknov, příspěvková organizace k 31.07.2018 z důvodu ukončení funkčního období dle 
návrhu.  

6.2 Řešení interiéru budovy radnice 2018 

Usnesení č. 24/100R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o zadání VZMR „Řešení interiéru 
budovy radnice 2018“ firmě Nadhezda Ilieva Novotná, V Pískovně 522/4, 400 01 Ústí nad 
Labem, IČ 72763761.  

Usnesení č. 25/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na koncept 
jednotného vizuálního stylu obou budov radnice, tj. nám. Míru č. p. 1 a č. p. 431, vypracování 
interiérové studie – řešení interiéru a zařiditelnosti nábytkem, 2D a 3D vizualizace 
jednotlivých místností i celkovou vizualizaci, dispoziční řešení, barevné řešení, výběr 
materiálů, nábytku a dekorací, podklady pro výrobu nábytku, dokumentace s popisem 
nábytku a zařizovacích předmětů (tj. popis konstrukce navrhovaného nábytku, výběru 
materiálu, barevnosti, specifikace vybavení, tabulka typů a počtu nábytku), a to v textové 
i výkresové části – spolupráci na výběrovém řízení, které si bude město Šluknov realizovat 
ve vlastní režii – to vše v termínu do 8 týdnů od uzavření smlouvy – a dále na konzultace 
a dohled nad realizací po celou dobu (tj. od 09/2018 do 04/2019), zajištění výroby a nákupu 
zařizovacích předmětů a cestovné do místa realizace (10 cest), s platností smlouvy  ode dne 
jejího podpisu do 30.04.2019 s firmou Nadhezda Ilieva Novotna, V Pískovně 522/4,400 01  Ústí 
nad Labem, IČ 72763761za celkovou cenu 135.000 Kč (neplátce DPH).  

7. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

7.1 Dodatek č. 2 k servisní smlouvě č. 00261688/000/2012 

Usnesení č. 26/100R/2018: : Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 2 k servisní smlouvě 
č. 00261688/000/2012 mezi městem Šluknov a firmou INISOFT, s. r. o., sídlem Rumjancevova 
696/3, 460 01 Liberec I-Staré Město, IČ 25417657, dle předloženého návrhu.  
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7.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci na sběr a převzetí textilního odpadu (Číslo 
odběratele - č. 407 77, Číslo objednatele - ORŽP 24/2013) ze dne 12.12.2013 

Usnesení č. 27/100R/2018: : Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 Ke Smlouvě 
o spolupráci na sběr a převzetí textilního odpadu (Číslo odběratele – č. 407 77, Číslo 
objednatele ORŽP 24/2013) ze dne 12.12.2013 mezi městem Šluknov a firmou DIMATEX CS, 
spol. s r. o., sídlem  Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisu, IČ43224245 , dle předloženého návrhu. 

7.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy hřbitova ve 
Šluknově, úpravy Hřbitovní ulice a parkoviště“ 

  

8. Odbor vedení města (OVM) 

8.1 Aktualizace Informační koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021 

Usnesení č. 28/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje podle zákona č. 365/2000 Sb. 
o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů aktualizaci 
„Informační koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021“, vč. příloh č. 1, 2, 3 a 4 
s účinností od 01.04.2018, dle návrhu. 

8.2 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 ze dne 01.03.2018 

Usnesení č. 29/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 mezi městem Šluknov 
a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterou se 
na dobu od 01.04.2018 do 28.02.2019 vytvoří 3 pracovní místa (uklízeč veřejných prostranství) 
s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 15.000 Kč měsíčně, dle návrhu. 

8.3 Zahraniční služební cesta do SRN 

Usnesení č. 30/100R/2018: 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 20.03.2018.  

8.4 Opatření obecné povahy 

Usnesení č. 31/100R/2018: Rada města Šluknov schvaluje znění žádosti o vydání opatření 
obecné povahy a pověřuje starostku pí Mgr. Evu Džumanovou k předání žádosti paní 
tajemnici Ing. Bc. Ivaně Lukešové k vyřízení. 

9. Informace starostky 

 

10. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová       
starostka města 


