
 1 

 

Uveřejněna 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 předpis 

Informace o přijatých usneseních 
ze 113. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 3. září 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2018/2019 
3. Odbor kultury 

3.1 Návrh Smlouvy na dodávku polygrafického výrobku 
3.2 Žádost o prominutí nájemného z velkého sálu Domu kultury  
3.3 Aktualizace Knihovního a uživatelského řádu Městské knihovny ve Šluknově 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Pozemky  
4.2 Nabídka k odkoupení kuchyňské linky  
4.3 Smlouva o zpracování osobních údajů 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Hodnocení nabídek a návrh smlouvy o dílo na akci „Vybudování vyhlídky Židovský vrch, 

Šluknov“ 
5.2 Servisní smlouva o dílo – výtah v budově radnice 
5.3 Vzorová Smlouva o nájmu hrobového místa 

6. Odbor vedení města 
6.1 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 

veřejných prostranstvích   
6.2 Zahraniční služební cesta do SRN 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/113R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 113. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu. 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Žádost o povolení výjimky z počtu dětí ve třídách mateřské školy na školní rok 2018/2019 

Usnesení č. 2/113R/2018: Rada města jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace povoluje podle § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění pro školní rok 
2018/2019 výjimku z nejvyššího počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v šesti 
třídách mateřské školy, a to na počet 28, 28, 28, 28, 28 a 25 dětí, tj. o čtyři děti v pěti třídách 
a v  jedné třídě o 1 dítě z celkem osmi tříd mateřské školy dle návrhu.   

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Návrh Smlouvy na dodávku polygrafického výrobku 

Usnesení č. 3/113R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu na dodávku polygrafického 
výrobku (měsíční tisk Šluknovských novin) v období 09/2018 – 06/2019 mezi městem Šluknov 
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a společností ŠOS mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, IČ 00497029, 
v nákladu 1100 výtisků, za paušální měsíční částku 10.460 Kč, dle přiloženého návrhu.  

3.2 Žádost o prominutí nájemného z velkého sálu Domu kultury 

Usnesení č. 4/113R/2018: Rada města Šluknov rozhodla, na základě „Žádosti o prominutí poplatku 
za pronájem sálu v Domě kultury“, podanou Mykologickým spolkem Šluknov, zastoupeným XXX, 
se sídlem náměstí Míru 321, 407 77 Šluknov, o poskytnutí slevy z výše nájemného, na akci 
„Naučná akce pro děti a veřejnost“, pořádané ve dnech 11. – 13.10.2018 ve výši  90 %  tj. 8.000 Kč 
z obvyklého nájemného (9.000 Kč), dle přiloženého návrhu.  

3.3 Aktualizace Knihovního a uživatelského řádu Městské knihovny ve Šluknově 

Usnesení č. 5/113R/2018: Rada města Šluknov schvaluje „Knihovní a uživatelský řádu Městské 
knihovny Šluknov“, s účinností od 01.10.2018, dle přiloženého návrhu.   

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/113R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 550, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.253 m2 

účel: pastva poníka, cena: 0,50 Kč/m2/rok  

4.1.2 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  

Usnesení č. 7/113R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 56/NP-
2005, s podmínkou uvedení pozemku do původního stavu při skončení nájmu, mezi městem 
Šluknov a XXX, dle návrhu. 

4.1.3 Zřízení věcného břemen 

Usnesení č. 8/113R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4008728/VB03 
na části p. p. č. 2300/56 – zahrada a části p. p. č. 2243/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 
15 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
kabelového vedení NN + 1x skříň pro stavbu „DC-Šluknov,ppč.2300/45, příp. do 50m,kNN IP-12-
4008728“, za cenu 1.500 Kč bez DPH (splňuje podmínku 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. 

4.1.4 Žádost o zrušení nájemného 

Usnesení č. 9/113R/2018: Rada města Šluknov nevyhovuje žádosti XXX, na zrušení platby za p. p. 
č. část 11/2 v k. ú. Království, vyplývající z platné nájemní smlouvy č. 25/NP-2013.  

4.1.5 Skládka odpadu Rožany 

Usnesení č. 10/113R/2018: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 107/8, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 449 m2 

p. p. č.: 191/3, katastr: Rožany 

druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 59.198 m2 
účel: zákonný monitoring a údržba skládky po rekultivaci do 31.05.2047 

4.2 Nabídka k odkoupení kuchyňské linky  

Usnesení č. 11/113R/2018. Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na odkup kuchyňské 
linky umístěné v bytě XXX, Šluknov mezi městem Šluknov a XXX, za kupní cenu 10.000 Kč, dle 
návrhu. 
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4.3 Smlouva o zpracování osobních údajů 

Usnesení č. 12/113R/2018. Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zpracování osobních údajů 
mezi městem Šluknov a společností ista Česká republika, s. r. o., Jeremiášova 947/16, 155 00 
Praha 5, dle návrhu.  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Hodnocení nabídek a návrh smlouvy o dílo na akci „Vybudování vyhlídky Židovský vrch, 
Šluknov“ 

Usnesení č. 13/113R/2018: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Vybudování vyhlídky Židovský vrch, Šluknov“, Protokol 
o otevíraní, posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 23.08.2018. 

Usnesení č. 14/113R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vybudování vyhlídky Židovský 
vrch, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, 
a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma SIOPS, spol. s r. o., Vilémov č. p. 4, 

407 80 Vilémov, IČ 472 83 858, za cenu 749.182,33 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 15/113R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou SIOPS, spol. s r. o., Vilémov č. p. 4, 407 80 Vilémov, IČ 472 83 858, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Vybudování vyhlídky Židovský vrch, Šluknov“, za cenu 
749.182,33 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

5.2 Servisní smlouva o dílo – výtah v budově radnice 

Usnesení č. 16/113R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Servisní smlouvu o dílo č. 52007035 – 
2018 o servisní péči o výtah v budově radnice mezi městem Šluknov a firmou KONE, a. s., sídlem 
Evropská 423/178, 160 00 Praha 6 – Vokovice, IČ 00176842, dle předloženého návrhu.  

5.3 Vzorová Smlouva o nájmu hrobového místa 

Usnesení č. 17/113R/2018: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou smlouvu o nájmu hrobového 
místa, vč. přílohy s účinností od 01.10.2018, dle předloženého návrhu. Výsledek hlasování: pro – 
5, proti – 0, zdrželi se – 0. 

Usnesení č. 18/113R/2018: Rada města Šluknov ukládá Odboru rozvoje a životního prostředí 
zajistit ve spolupráci se správcem veřejných pohřebišť aktualizaci stávajících smluv o nájmu 
hrobového místa v termínu do 31.12.2019.   

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných 
veřejných prostranstvích 

Usnesení č. 19/113R/2018: Rada města Šluknov na základě žádosti spolku 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 „Rozloučení s létem“, pořádanou žadateli v Království na hřišti za kostelem 
dne 15.09.2018 v době od 15:00 hod. do 22:00 hod.   

6.2 Zahraniční služební cesta do SRN 

Usnesení č. 20/113R/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 24.09.2018. 

7. Informace starostky 

  

8. Diskuze 
 

 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


