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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 22. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 7. srpna 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Návrh Smlouvy na dodávku polygrafického výrobku – Šluknovské noviny 
2.2 Smlouva o užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt“ 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Pozemky 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2020  
4.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 1/2019 – zpracování projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení pro revitalizaci sladovny 
4.3 Smlouva o dílo na akci „Oranžové přechody v ulici T. G. M. ve Šluknově“ 
4.4 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce hasičské stanice ve Šluknově – II. etapa 

– elektro, topení, podlahy v I. NP“ 
4.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace kaple Božího hrobu Křížové 

cesty Království“ 
5. Odbor vnitřní správy 

5.1 Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 
5.2 Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy na nákup IT  

6. Odbor ekonomický 
6.1 Rozpočtové opatření č. 8 za rok 2019 – projednání návrhu 
6.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2019 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 22. schůze rady města dne 
07.08.2019 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Návrh Smlouvy na dodávku polygrafického výrobku – Šluknovské noviny 

Usnesení č. 2/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu na dodávku polygrafického 
výrobku (měsíční tisk Šluknovských novin) v období 09/2019 – 06/2020 mezi městem Šluknov 
a ŠOS mediální grafiky a polygrafie, Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, IČ 00497029, v nákladu 
900 výtisků, za paušální měsíční částku 9.500 Kč, dle předloženého návrhu.  

2.2 Smlouva o užívání značky „ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt“ 

Usnesení č. 3/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o užívání značky 
„ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt“, číslo certifikátu 912012 mezi městem Šluknov 
jako uživatelem a Českým Švýcarskem, o. p. s., se sídlem Křinické náměstí 1161/10, 407 46 
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Krásná Lípa, IČ 25436911 jako poskytovatelem, na právo užívání značky pro účely této smlouvy 
na uvedený „certifikovaný zážitek“ – Zámecké slavnosti. Smlouva se uzavírá pro konkrétní 
certifikát č. 912012 platný od 15.05.2019 do 15.05.2022 a po dobu jeho platnosti, poplatek za 
obnovu značky činí 500 Kč. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 4/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 08.08.2019, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: část 1316/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 700 m2 

3.1.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 5/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 08.08.2019, XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

P. p. č.: 1720/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 589 m2 

3.1.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 6/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 550, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.253 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + náklady + DPH 

P. p. č. 528/6, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 282 m2 
účel: přístup k p. p. č. 550, cena: 200 Kč/m2 + náklady  
podmínka prodeje: vybudování plotu na hranici mezi p. p. č. 528/5 a p. p. č. 528/6 k. ú. Šluknov 

2.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 7/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky pro stavbu RD.  

P. p. č. 225, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.129 m2 
P. p. č. část 2769/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 629-9/2018 veden jako p. p. č. 2769/27 – ostatní plocha, 
jiná plocha o výměře 231 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku + náklady + DPH 

2.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 8/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 577, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 150 m2) 
účel: scelení pozemku, cena: dle znaleckého posudku + náklady  
podmínka prodeje: věcné břemeno náhonu 

2.1.6 Zveřejnění záměru směny pozemku  

Usnesení č. 9/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 577, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (asi 150 m2) 
účel: pro potřeby Starého mlýna, cena: dle znaleckého posudku + náklady  
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4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2020  

Usnesení č. 10/22R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Neinvestiční dotační 
program na opravy fasád a střech v roce 2020 dle předloženého návrhu. 

4.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 1/2019 – zpracování projektové dokumentace ke 
stavebnímu povolení pro revitalizaci sladovny 

Usnesení č. 11/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. ORŽP 1/2019 mezi městem Šluknov a Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 
Okrouhlá, IČ 156 71 712, dle předloženého návrhu. 

4.3 Smlouva o dílo na akci „Oranžové přechody v ulici T. G. M. ve Šluknově“ 

Usnesení č. 12/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 30/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oranžové přechody v ulici T. G. M. ve Šluknově“ mezi 
městem Šluknov a společností Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 
407 77 Šluknov, IČ 25410539, za nabídkovou cenu 260.140,32 Kč bez DPH.  

4.4 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce hasičské stanice ve Šluknově – II. 
etapa – elektro, topení, podlahy v I. NP“ 

Usnesení č. 13/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 22/2019 
na realizaci akce „Rekonstrukce hasičské stanice ve Šluknově – II. etapa – elektro, topení, 
podlahy v I. NP“ mezi městem Šluknov a firmou SIOPS, spol. s r. o., Vilémov 4, 407 80 Vilémov, 
IČ 47283858 za cenu 284.295,21 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

4.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace kaple Božího hrobu Křížové 
cesty Království“ 

Usnesení č. 14/22R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o uplatnění výjimky z užití směrnice 
č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Revitalizace kaple Božího hrobu Křížové cesty v Království“, dle předloženého 
návrhu. 

Usnesení č. 15/22R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akcí „Revitalizace kaple Božího hrobu Křížové cesty v Království“ firmě SIOPS, 
spol. s r. o., Vilémov 4, 407 80 Vilémov, IČ 47283858 za nabídkovou cenu 968.153,05 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 16/22R/2019: 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 47283858, na realizaci akce 
„Revitalizace kaple Božího hrobu Křížové cesty v Království“, za cenu 968.153,05 Kč bez DPH, 
dle předloženého návrhu.  

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1  Smlouva o spolupráci při zajištění projektu Příběhy našich sousedů 

Usnesení č. 17/22R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci při zajištění 
projektu Příběhy našich sousedů mezi městem Šluknov a neziskovou organizací POST BELLUM, 
o. p. s., se sídlem Štěpánská 704/61,110 00  Praha 1, PSČ 110 00, zastoupenou XXX, vedoucí 
vzdělávacích projektů, IČ 26548526, DIČ CZ26548526, dle předloženého návrhu. 

5.2 Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy na nákup IT 

Usnesení č. 18/22R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov schvaluje uzavření smlouvy mezi Základní školou J. Vohradského ve Šluknově 
a  společností Boxed, s. r. o., se sídlem Veflíkova 4, 160 00 Praha 6 – Dejvice, korespondenční 
a kontaktní adresa Janečská 1304, Unhošť na nákup IT v celkové hodnotě ve výši 317.355, 37 Kč 
bez DPH, tj. 384.000 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 
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6. Odbor ekonomický (OE) 

6.1 Rozpočtové opatření č. 8 za rok 2019 – projednání návrhu 

Usnesení č. 19/22R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
za rok 2019 dle předloženého návrhu. 

6.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2019 

Usnesení č. 20/22R/2019: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2019.  

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města  
 
 
 
 
 


