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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 předpisů 

Informace o přijatých usneseních 
z 12. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 17. dubna 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení v ulicích T. G. Masaryka, 
Bratří Čapků a Libušina“ 

2.2 Návrh smluv o dílo na akci „Přístupová komunikace k vyhlídce Židovský vrch“ 
2.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na sběr a převzetí textilního odpadu 
2.4 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov 

– II. etapa – elektro, topení, podlahy v I. NP“ 
2.5 Zjednodušené podlimitní řízení na akci „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa 

– zateplení a bezbariérové úpravy objektu“ 
2.6 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 8/2019 

3. Odbor kultury 
3.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: č. VP_2019_30372   
3.2 Uzavření smlouvy o dílo – překlady v rámci projektu „Pivní slavnosti Šluknov-Sohland“ 
3.3 Uzavření smlouvy o dílo – překlady v rámci projektu „Hudba spojuje sousedy“ 
3.4 Uzavření Smlouvy o zajištění hudební produkce v rámci akce „Hudba spojuje sousedy“ 
3.5 Licenční smlouva ke knize „Království – obec v proměnách času“ v rámci akce (projektu) 

„Hudba spojuje sousedy“ 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Pozemky 
4.2 Pojistné smlouvy 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 v roce 2019 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Darovací smlouva – Mateřská škola Šluknov 
6.2 Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet 

č. 015225, uzavřené dne 17.03.2015 
7. Odbor vedení města 

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

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 12. schůze rady města dne 
03.04.2019 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.  

 

 



 2

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení v ulicích T. G. Masaryka, 
Bratří Čapků a Libušina“ 

Usnesení č. 2/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 20/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení“ v ulicích T. G. 
Masaryka, Bratří Čapků a Libušina“ firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 
407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 274.300 Kč bez DPH.  

2.2 Návrh smluv o dílo na akci „Přístupová komunikace k vyhlídce Židovský vrch“ 

Usnesení č. 3/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov  a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 254 10 
539, na realizaci akce „Přístupová komunikace k vyhlídce Židovský vrch“, za celkovou cenu 
297.371,50 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 4/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou SIOPS, spol. s r. o., Vilémov 4, 407 80 Vilémov, IČ 472 83 858, na realizaci akce „Zpevněné 
a nezpevněné plochy přístupu k vyhlídce Židovský vrch + dodatečné práce“, za celkovou cenu 
199.992,45 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

2.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na sběr a převzetí textilního odpadu 

Usnesení č. 5/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na 
sběr a převzetí textilního odpadu č. ORŽP 24/2013 mezi městem Šluknov a firmou DIMATEX CS, 
spol. s r.o., sídlem Stará 24, 463 03 Stráž nad Nisu, IČ43224245 , dle předloženého návrhu. 

2.4 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov 
– II. etapa – elektro, topení, podlahy v I. NP“ 

Usnesení č. 6/12R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – II. etapa – 
elektro, topení, podlahy v I. NP“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem 
dle návrhu.  

Usnesení č. 7/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – II. 
etapa – elektro, topení, podlahy v I. NP“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 8/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně 
plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – II. 
etapa – elektro, topení, podlahy v I. NP“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, 
Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Jindřich Müller, Petr Kocián, DiS. 

2.5 Zjednodušené podlimitní řízení na akci „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – 
I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu“ 

Usnesení č. 9/12R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – 
zateplení a bezbariérové úpravy objektu“, a to za použití elektronického nástroje EZAK 
a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 10/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově  
– I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 11/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Stavební úpravy školní jídelny ve 
Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu“: Ing. Marek Kopecký (předseda), 
Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Mgr. Renata Sochorová, 
Petr Kocián, DiS. 

2.6 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 8/2019 

Usnesení č. 11/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 8/2019 na 
realizaci akce „Oprava plotu MŠ Svojsíkova“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby 
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Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, kterým se mění celková 
cena díla vč. DPH na 180.612 Kč, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: č. VP_2019_30372   

Usnesení č. 12/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném 
provozování hudebních děl č. VP_2019_30372 mezi městem Šluknov a OSA – Ochranným svazem 
autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. armády 786/20, 160 56 Praha 6 – 
Bubeneč, IČ 63839997, dle předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je platba za licenci 
k veřejném provozování hudebních děl v RIC Šluknov na období od 01.01.2019 do 31.12.2019 za 
cenu 6.050 Kč včetně DPH.  

3.2 Uzavření smlouvy o dílo – překlady v rámci projektu „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“ 

Usnesení č. 13/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo, na překlad textů 
z českého do německého jazyka a opačně z projektu „Pivní slavnosti Šluknov-Sohland“, v rámci 
fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v „Programu spolupráce na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020“ 
(registrační číslo projektu ERN-0822-CZ-18.02.2019)  tj. akci konanou ve Šluknově – Zámeckém 
parku a sladovně dne 31.08.2019, mezi městem Šluknov a Mgr. Romanem Kroutilem, bytem 
Růžová 1275/4, 408 01 Rumburk, IČ 44597533, za maximální cenu 9.000 Kč, dle předloženého 
návrhu. 

3.3 Uzavření smlouvy o dílo – překlady v rámci projektu „Hudba spojuje sousedy“ 

Usnesení č. 14/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo, na překlad textů 
z českého do německého jazyka a opačně z projektu „Hudba spojuje sousedy“, v rámci fondu 
malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v „Programu spolupráce na podporu 
přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020“ 
(registrační číslo projektu ERN-0824-CZ-15.02.2019)  tj. akci konanou ve Šluknově – Království na 
kopci Jitrovník dne 09.06.2019, mezi městem Šluknov a Mgr. Romanem Kroutilem, bytem Růžová 
1275/4, 408 01 Rumburk, IČ 44597533, za maximální cenu 6.000 Kč, dle předloženého návrhu. 

3.4 Uzavření Smlouvy o zajištění hudební produkce v rámci akce „Hudba spojuje sousedy“ 

Usnesení č. 15/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na akci „Hudba spojuje sousedy“, dne 09.06.2019, v rámci fondu malých projektů v Euroregionu 
Neisse-Nisa-Nysa v Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou 
republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 (registrační číslo projektu ERN-0824-CZ-
15.02.2019), mezi městem Šluknov a XXX, za celkovou smluvní cenu 15.000 Kč, dle předloženého 
návrhu.  

3.5 Licenční smlouva ke knize „Království – obec v proměnách času“ v rámci akce (projektu) 
„Hudba spojuje sousedy“ 

Usnesení č. 16/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu ke knize „Království – 
obec v proměnách času“, na poskytnutí oprávnění městu Šluknov k výkonu práva autorského 
užít dílo všemi způsoby. Projekt je součástí akce „Hudba spojuje sousedy“, v rámci fondu malých 
projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v „Programu spolupráce na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020“ (registrační číslo 
projektu ERN-0824-CZ-15.02.2019)  tj. akci konanou ve Šluknově – Království na kopci Jitrovník 
dne 09.06.2019. Smlouva se uzavírá mezi městem Šluknov a XXX, za celkovou odměnu ve výši 
20.000 Kč, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 17/12R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o cenách vstupného na Zámecké 
slavnosti 2019 v předprodeji, který bude probíhat v Regionálním informačním centru ve 
Šluknovském zámku v době od 01.06.2019 do 27.06.2019: pátek 50 Kč, sobota celodenní 100 Kč, 
na místě ve dnech konání akce pak: pátek (28.06.2019) 80 Kč, sobota (29.06.2019) celodenní 150 
Kč.  
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4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 18/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 3/NP-2018 
dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 30.04.2019, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní smlouvy.  

4.1.2 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 19/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 10/NP-2019 
dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.12.2019, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní smlouvy. 

4.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 20/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 1429/2, katastr: Císařský          
druh pozemku: zahrada, výměra: 561 m2  
P. p. č.: 1430/3, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 205 m2  
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.1.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 21/10R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1909/2, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 9.520 m2  
účel: umístění včelstva, cena: 1.000 Kč/rok 

4.1.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 22/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 148 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.1.6 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 23/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 1105, katastr: Rožany 
druh pozemku: zahrada, výměra: 138 m2 
P. p. č. 596, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 103 m2 
účel: podnikání, cena: 10.000 Kč/rok 

4.1.7 Zrušení usnesení Rady města Šluknov č. 12/10R/2019 ze dne 03.04.2019 

Usnesení č. 24/12R/2019: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov č. 12/10R/2019 
ze dne 03.04.2019. 

4.1.8 Zrušení usnesení Rady města Šluknov č. 11/05R/2019 ze dne 23.01.2019 

Usnesení č. 25/12R/2019: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 11/05R/2019 ze dne 23.01.2019.  

4.1.9 Zveřejnění záměru prodat pozemky 

Usnesení č. 26/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku pod podmínkou nákupu části p. p. č. 104 a p. p. č. 105 v k. ú. 
Královka.  
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P. p. č.: část 688, katastr: Královka          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 128-18/2019 vedený jako díl „e“ 
o výměře 18 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů, minimální cena: 70 Kč/m2 + náklady + DPH 

4.1.10 Zveřejnění záměru prodat pozemky 

Usnesení č. 27/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: část 2887/3, katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 652-31/2019 vedený jako p. p. 
č. 2887/35 o výměře 10 m2 a p. p. č. 2887/34 o výměře 349 m2 
účel: rozšíření zahrady, minimální cena: znalecký posudek + náklady 
P. p. č.: 3131, katastr: Království          
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 33 m2 
účel: skutečný stav, minimální cena: znalecký posudek + náklady 

4.1.11 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 28/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, Smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu č. IP-12-4008927/VB01 na části p. p. č. 2849 - ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 4 
bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
zemního kabelového vedení NN pro stavbu„IP-12-4008927/VB01-DC Šluknov, ppč. 2637/27, příp. 
do 50m, kNN“, za cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH, ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

4.1.12 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 29/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a umístění stavby na části p. p. č. 3113/41 – vodní plocha 
(cca 20 m2) v k. ú. Království, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravě 
mostku pro stavbu „Oprava mostku na p. p. č. 2769/4 v k. ú. Království“ za cenu 11 Kč/m2/rok x 5 
let, minimálně 600 Kč bez DPH, ve prospěch města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, 
IČ 00261688. Zatížený POVODÍ OHŘE, státní podnik, IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219, 430 
03 Chomutov.  

4.2 Pojistné smlouvy 

Usnesení č. 30/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě Flotila 
č. 6980539189 pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla mezi městem 
Šluknov a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 
00 Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 31/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu o havarijním 
pojištění vozidel – Partner H 59 č. smlouvy 6800120108 mezi městem Šluknov a Kooperativou 
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká 
republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. Zn. B 
1897, dle předloženého návrhu.  

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 v roce 2019 

Usnesení č. 32/12R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 za 
rok 2019 dle předloženého návrhu. 
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6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Darovací smlouva – Mateřská škola Šluknov 

Usnesení č. 33/12R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, schvaluje Darovací smlouvu mezi společností Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, DIČ CZ25410539 (dárce) 
a Mateřskou školou Šluknov, příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, 
IČ 73983836 (obdarovaný), na poskytnutí účelového peněžního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu 
nákladů, spojených s kulturními, společenskými anebo sportovními akcemi třídy „Koťátek“, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 34/12R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, schvaluje Darovací smlouvu mezi XXX (dárce) a Mateřskou školou 
Šluknov, příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836 (obdarovaný), na 
poskytnutí účelového peněžního daru ve výši 2.000 Kč na úhradu nákladů, spojených 
s kulturními, společenskými anebo sportovními akcemi třídy „Kuřátek“, dle předloženého návrhu. 

6.2 Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet 
č. 015225, uzavřené dne 17.03.2015 

Usnesení č. 35/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 k Rámcové smlouvě 
o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 015225 uzavřené dne 17.03.2015, mezi 
městem Šluknov a společností Vodafone Czech Republic, a. s., náměstí Junkových 2, 155 00  
Praha 5, IČ 25788001, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 36/12R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dílčí smlouvu o poskytování služeb 
Vodafone OneNet – Hlasové služby (Technická specifikace) verze 1/4 k Rámcové smlouvě 
o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 015225, uzavřené dne 17.03.2015 mezi 
městem Šluknov a společností Vodafone Czech Republic, a. s., náměstí Junkových 2, 155 00  
Praha 5, IČ 25788001, dle předloženého návrhu.  

7. Odbor vedení města (OVM) 

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

Usnesení č. 37/12R/2019: Rada města Šluknov na základě žádosti spolků Šluknovské Království 
a SDH 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 „Pálení čarodějnic“, pořádanou žadateli v Království na hřišti za 
kostelem dne 30.04.2019 v době od 17:00 hod. do 22:00 hod.   

8. Informace starostky 

   

9. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města  


