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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 21. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 24. července 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

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

2.1 Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě č. ORŽP 48/2016 na provozování sběrného dvora 
2.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního 

odpadu č. ORŽP 18/2013 
2.3 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL_2019/0008 k akci 

„Cyklostezka Šluknov-Rožany“ 
2.4 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 

odpadem č. OH 5/2019 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Pozemky 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Rozpočtové opatření č. 7 v roce 2019 – projednání návrhu 
4.2 Návrh Směrnice č. 5/2019 – Podpisové vzory  

5. Odbor kultury 
5.1    Smlouva o dílo – úprava zahradního jezírka 
5.2 Uzavření smluv o zajištění hudební produkce a smlouvy o provedení uměleckého výkonu 

na akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 31.08.2019  
6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 21. schůze rady města dne 
24.07.2019 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/21R/2019: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 21. schůze rady města, 
z důvodu dovolené místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena rady města p. Jiřího 
Beneše.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě č. ORŽP 48/2016 na provozování sběrného dvora 

Usnesení č. 3/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě  
č. ORŽP 48/2016 na provozování sběrného dvora ve Šluknově mezi městem Šluknov 
a společností Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  
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2.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění sběru, svozu, využití a odstranění komunálního 
odpadu č. ORŽP 18/2013 

Usnesení č. 4/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění 
sběru, svozu, využití a odstranění komunálního odpadu č. ORŽP 18/2013 mezi městem Šluknov 
a společností Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 5/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje právní zastoupení a plnou moc na 
zastupování města Šluknov jako osoby zúčastněné na řízení na nařízeném jednání dne 
20.08.2019 u Krajského soudu v Brně ve věci č. j. ÚOHS-R0194/2016/VZ-47852/2016/323/Ebr, dle 
předloženého návrhu.  

2.3 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. UL_2019/0008 na akci 
„Cyklostezka Šluknov-Rožany“ 

Usnesení č. 6/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. UL_2019/0008 k akci „Cyklostezka Šluknov-Rožany“ mezi městem 
Šluknov a Českou telekomunikační infrastrukturou, a. s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 
PRAHA 3 – Žižkov, IČ 04084063, dle předloženého návrhu.  

2.4 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 
odpadem č. OH 5/2019 

Usnesení č. 7/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. OH 5/2019  
o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem vč. Přílohy č. 1 
(ceník) mezi městem Šluknov a fyzickou osobou podnikající, panem Trong Bang Tranem, se 
sídlem Rožany 068, Šluknov, IČ 867 18 258, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 8/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje odstoupení od Smlouvy  
o dílo č. ORŽP 3/2019 na akci „Revitalizace kaple Božího hrobu Křížové cesty Království"  
s Ing. Vojtěchem Králem, Nezvalova 156, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 66421705, na plnění předmětu 
díla z důvodu porušení smlouvy podstatným způsobem, tedy prodlením zhotovitele se zahájením 
prací.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1   Pronájem pozemků 

Usnesení č. 9/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 25.07.2019, XXX, za cenu 0,20 Kč/m2/rok, za účelem pastvy koní, sekání trávy.  

P. p. č.: 1953, katastr: Království  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.200 m2 

3.1.2   Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 10/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 29/NP-
2006 mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.12.2019, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní 
smlouvy.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1  Rozpočtové opatření č. 7 v roce 2019 – projednání návrhu 

Usnesení č. 11/21R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 7 
za rok 2019 dle předloženého návrhu.  

4.2 Návrh Směrnice č. 5/2019 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 12/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 5/2019  
– Podpisové vzory s účinností od 01.08.2019, dle předloženého návrhu.  
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5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Smlouva o dílo – úprava zahradního jezírka 

Usnesení č. 13/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo na dekorativní úpravu 
límce zahradního jezírka v zámeckém parku dle požadavků NPÚ, mezi městem Šluknov  
a společností Technické služby Šluknov, Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, ve výši 
42.840 Kč bez DPH, tj. 51.836,40 Kč s 21 % DPH, dle předloženého návrhu.  

5.2 Uzavření smluv o zajištění hudební produkce a smlouvy o provedení uměleckého výkonu 
na akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 31.08.2019  

Usnesení č. 14/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 31.08.2019, mezi městem 
Šluknov a XXX, za smluvní cenu 10.000 Kč, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 15/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 31.08.2019, mezi městem 
Šluknov a XXX,  za smluvní cenu 10.000 Kč, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 16/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 31.08.2019, mezi městem 
Šluknov a XXX, za smluvní cenu 15.000 Kč, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 17/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 31.08.2019, mezi městem 
Šluknov a XXX, za smluvní cenu 15.000 Kč, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 31.08.2019, mezi městem 
Šluknov a XXX, za smluvní cenu 15.000 Kč, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 19/21R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého 
výkonu na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 31.08.2019, mezi 
městem Šluknov a XXX, za odměnu 5.000 Kč, dle předloženého návrhu.  

6. Informace starostky 

  

7. Diskuze 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města 


