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Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 
Informace o přijatých usneseních 
z 37. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 26. února 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 
 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor kultury 

3.1 Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce s Českou spořitelnou, a. s. – secesní křesla ve Šluknovském 
zámku 

3.2 Svěření nevyhrazené pravomoci Rady města Šluknov Odboru kultury Městského úřadu Šluknov 
3.3 Darovací smlouva s TRAVEL FREE, s. r. o. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Dodatek ke smlouvě – připojení odběrného elektrického zařízení 
4.2 Smlouva o dílo na akci „Obnova povrchu v ulici Robotnická“ 
4.3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Stavební 

úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“ 
4.4 Smlouva o dílo na akci „Rizikové kácení dřevin na hřbitově v Království“ 
4.5 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci – „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov – 

DPS“ 
4.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava místních komunikací ve 

městě Šluknov v roce 2020“ 
4.7 Provozní řád Městského stadionu Slávy Novotného ve Šluknově 

5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/37R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 37. schůze rady města dne 26.02.2020 
dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.  

Usnesení č. 2/37R/2020: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 37. schůze rady města, 
z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena rady města p. Jiřího 
Beneše. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 3/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na dobu 
neurčitou od 27.02.2020, XXX, za cenu 50 Kč/rok, za účelem pastvy koní.  

P. p. č.: 682, katastr: Císařský 
Druh pozemku: zahrada, výměra: 198 m2 
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2.1.2 Ukončení  nájmu pozemku výpovědí 

Usnesení č. 4/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájmu pozemku z nájemní smlouvy 
č. 9/NP-2014 výpovědí mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 29.02.2020, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní 
smlouvy. 

2.1.3 Ukončení  nájmu pozemku výpovědí 

Usnesení č. 5/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 20/NP-2019 
výpovědí mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 29.02.2020, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní smlouvy.  

2.1.4 Ukončení  nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 6/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 5/NP-2016 
dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 29.02.2020, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní smlouvy.  

2.1.5 Revokace usnesení č. 11/09R/2019 

Usnesení č. 7/37R/2020: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 11/09R/2019 z 9. schůze RM ze dne 
20.03.2019 a to: „pozemek p. p. č. 1127“ se mění na „pozemek p. p. č. 1127/1“.   

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce s Českou spořitelnou, a. s. – secesní křesla ve Šluknovském 
zámku 

Usnesení č. 8/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke Smlouvě o výpůjčce 
č. V/2300/69/2018 ze dne 04.05.2018, mezi městem Šluknov (vypůjčitel) a Českou spořitelnou, a. s., se 
sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452444782 (půjčitel), kterým se  doba určitá na 
zapůjčení 3 ks secesních křesel do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku prodlužuje o 4 roky, 
tj. do 30.04.2024, dle předloženého návrhu. 

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

Usnesení č. 9/37R/2020: Rada města Šluknov svěřuje podle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svou nevyhrazenou pravomoc k rozhodování 
při uzavírání Smluv o krátkodobém nájmu prostor ve Šluknovském zámku, v ul. Zámecká 642, 
Šluknov, vč. podpisu těchto smluv dle schváleného vzoru, Odboru kultury Městského úřadu Šluknov 
s účinností od 01.03.2020, v souladu s platným Provozním a návštěvním řádem areálu Šluknovského 
zámku. 

Usnesení č. 10/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Smlouvu o krátkodobém nájmu 
nebytových prostor ve Šluknovském zámku dle předloženého návrhu.  

3.3 Darovací smlouva s TAVEL FREE, s. r. o. 

Usnesení č. 11/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Šluknov 
(obdarovaný) a společností TRAVEL FREE, s. r. o., se sídlem Václavské nám. 53, 110 00 Praha 1, 
IČ 26739780 (dárce) na darování zboží v maximální hodnotě 3.300 Kč, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Dodatek ke smlouvě – připojení odběrného elektrického zařízení 

Usnesení č. 12/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 
kV (NN), uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121478880.  

4.2 Smlouva o dílo na akci „Obnova povrchu v ulici Robotnická“ 

Usnesení č. 13/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 8/2020 na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Obnova povrchu v ulici Robotnická“ mezi městem Šluknov 
a společností Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, za nabídkovou cenu 277.146,70Kč bez DPH.  
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4.3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Stavební 
úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“ 

Usnesení č. 14/37R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení 
a bezbariérové úpravy“, Protokol o otevíraní nabídek a Zprávu hodnocení nabídek ze dne 13.02.2020.  

Usnesení č. 15/37R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné zakázky 
„Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“ firmě 
PSD, s r. o., Březová 187, 405 02 Děčín III, IČ 64650910 za nabídkovou cenu 7.669.115,57 Kč bez DPH.  

4.4 Smlouva o dílo na akci „Rizikové kácení dřevin na hřbitově v Království“ 

Usnesení č. 16/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 9/2020 na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Rizikové kácení dřevin na hřbitově v Království“ mezi městem 
Šluknov a Ing. Tomášem Sochou, se sídlem Sloupská 237, 473 01 Nový Bor, IČ 45876134, za 
nabídkovou cenu 220.000 Kč (zhotovitel není plátce DPH).  

4.5 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci – „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov – 
DPS“ 

Usnesení č. 17/37R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov – DPS“ Ing. ach. Jiřímu Kňákalovi, Okrouhlá 
70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712, za cenu 1.623.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 10/2020 mezi městem 
Šluknov a Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712, na realizaci zakázky 
na akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov - DPS“, za cenu 1.623.000 Kč bez DPH, dle 
předloženého návrhu. 

4.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava místních komunikací ve 
městě Šluknov v roce 2020“ 

Usnesení č. 19/37R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Oprava místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2020“, Protokol 
o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 19.02.2020. 

Usnesení č. 20/37R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu 
na akcí „Oprava místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2020“ firmě Silnice Žáček, s. r. o., 
sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, IČ 44569432 za nabídkovou cenu 3.089.857 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 21/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 4/2020 veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Oprava místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2020“ mezi 
městem Šluknov a firmou Silnice Žáček, s. r. o., sídlem Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa, 
IČ 44569432, za nabídkovou cenu 3.089.857 Kč bez DPH. 

4.7 Provozní řád Městského stadionu Slávy Novotného ve Šluknově 

Usnesení č. 22/37R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Provozní řád Městského stadionu Slávy 
Novotného ve Šluknově dle předloženého znění. 

5. Informace starostky 

  

6. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová             
starostka města  
 
     


