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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  

Zápis z 38. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 11. března 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Revokace usnesení č. 63/36R/2020 a usnesení č.64/36R/2020 
2.2 Informace o plnění rozpočtu města za období leden až prosinec 2019 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Záměr pronájmu nebytových prostor – místnost na cvičení ve 2. NP v Domě kultury 
3.2 Pozemky 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Krátkodobé připojení odběrného elektrického zařízení 
4.2 Smlouva o dílo na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 2020“ 
4.3 Vyhodnocení prvního roku garance projektu EPC a schválení dodatečných opatření 
4.4 Schválení smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – 

zateplení a bezbariérové úpravy“ 
4.5 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – 

III. etapa – přístavba skladu“ 
4.6 Zadávací řízení na veřejné zakázky spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního 

programu 
4.7 Smlouva o provedení stavby pro akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov“ 

5. Odbor vedení města 
5.1 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 

příspěvku č. DCA-VZ-14/2020 a č. DCA-V-1006/2020 
6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/38R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 38. schůze rady města dne 11.03.2020 
dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Revokace usnesení č. 63/36R/2020 a usnesení č.64/36R/2020 

Usnesení č. 2/38R/2020: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 63/36R/2020 z 36. schůze RM ze dne 
12.02.2020 a to: text: „se sídlem Království 471“ se mění na: „se sídlem Království 59“ .  

Usnesení č. 3/38R/2020: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 64/36R/2020 z 36. schůze RM ze dne 
12.02.2020 a to: text: „se sídlem Království 471“ se mění na: „se sídlem Království 59“ . 

2.2 Informace o plnění rozpočtu města za období leden až prosinec 2019 

Usnesení č. 4/38R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu 
příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2019.  
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3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Záměr pronájmu nebytových prostor – místnost na cvičení ve 2. NP v Domě kultury 

Usnesení č. 5/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory 
na pozemku parc. č. st. 200 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č. p. 321 (stavba 
občanského vybavení), v níž se nacházejí ve 2. NP prostory – místnost o výměře 55 m2, v obci Šluknov 
a katastrálním území Šluknov, zapsáno na LV č. 1406 vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 6/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 12.03.2020, XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady.  

P. p. č.: část 766, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 400 m2 

3.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1040/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 128 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 8/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 766, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 1.000 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 2,50Kč/m2/rok 

3.2.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 9/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

St. p. č.: 27, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 177 m2

 

p. p. č.: 498/1, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 218 m2

 

p. p. č: 499, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 194 m2

 

účel: zahrada, minimální cena: 2,50Kč/m2/rok 

3.2.5 Zřízení věcného břemene  

Usnesení č. 10/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části st. p. č. 
336/1 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, který je ve vlastnictví XXX, jako 
povinného, který souhlasí s nepřetržitým odběrem vody ze studny umístěné na st. p. č. 336/1 k. ú. 
Císařský a čerpání přes nádrž a rozvod umístěné v domě č. p. 259 k. ú. Císařský (Hasičská zbrojnice 
Císařský) ve prospěch oprávněného města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov za cenu 20 Kč za 
běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč, bez DPH. 

3.2.6 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 11/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti a 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
4009877/VB/001, na části p. p. č. 2300/33 – zahrada (cca 69 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem 
zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového vedení NN pro stavbu „IP-12-
4009877/VB001, DC_Šluknov,ppč.2300/23, příp.nad50m, 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. 
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4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Krátkodobé připojení odběrného elektrického zařízení 

Usnesení č. 12/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o krátkodobém připojení odběrného 
zařízení v odběrném místě č. parc. 315, Císařský, Šluknov, 407 77 (kostelík sv. Jakuba, Císařský), č. 
smlouvy 20_SOP_01_41216331608, mezi městem Šluknov a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 
874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035. 

4.2 Smlouva o dílo na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 2020“ 

Usnesení č. 13/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 11/2020 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 2020“ 
mezi městem Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČ 47307706, dle 
předloženého návrhu.  

4.3 Vyhodnocení prvního roku garance projektu EPC a schválení dodatečných opatření 

Usnesení 14/38R/2020: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov schválit 
průběžnou zprávu za rok 2019 za I. období garance projektu EPC Šluknov, dle předloženého návrhu.  

Usnesení 15/38R/2020: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov schválit dodatek 
č. 1 ke Smlouvě o energetických službách určených veřejnému zadavateli mezi městem Šluknov a 
společností MVV Energie CZ, a. s., sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 9685490 dle návrhu po 
úpravách.  

4.4 Schválení smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa 
– zateplení a bezbariérové úpravy“ 

Usnesení č. 16/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 12/2020 na podlimitní 
veřejnou zakázku na akci „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a 
bezbariérové úpravy“ mezi městem Šluknov a firmou PSD, s. r. o., Březová 187, 405 02 Děčín III, IČ 
64650910 za nabídkovou cenu 7.669.115,57 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

4.5 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – 
III. etapa – přístavba skladu“ 

Usnesení č. 17/38R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – III. etapa – 
přístavba skladu“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 18/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – III. etapa – 
přístavba skladu“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 19/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně plní 
funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – III. etapa – 
přístavba skladu“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: 
Ing. Petr Masopust, Jindřich Müller, Petr Kocián, DiS.  

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

Usnesení č. 20/38R/2020: 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 
„Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše, Šluknov“, z důvodu dodržení podmínek pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu ze strany poskytovatele dotace, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 21/38R/2020: 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 
„ZŠ J. Vohradského – vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Žižkova“, z důvodu dodržení 
podmínek pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze strany poskytovatele dotace, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 22/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše, Šluknov ", dle 
předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 23/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „ZŠ J. Vohradského – vybudování bezbariérového přístupu 
v ZŠ Žižkova ", dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 24/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně plní 
funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše, Šluknov“ ve 
složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Stanislav Mašek, 
Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust.  

Usnesení č. 25/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně plní 
funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „ZŠ J. Vohradského – vybudování bezbariérového přístupu 
v ZŠ Žižkova“ ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. 
Stanislav Mašek, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust.  

Usnesení č. 26/38R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Cyklostezka Šluknov - Rožany“, a to za použití elektronického 
nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.  

Usnesení č. 27/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky v rámci 
podlimitní veřejné zakázky na akci „Cyklostezka Šluknov - Rožany“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 28/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně plní 
funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Cyklostezka Šluknov - Rožany“: Ing. Marek Kopecký 
(předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Petr Masopust, Ing. Stanislav 
Mašek, Petr Kocián, DiS.  

4.7 Smlouva o provedení stavby pro akci „Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov“ 

Usnesení č. 29/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení stavby pro akci 
„Revitalizace areálu bývalého pivovaru Šluknov,“ mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, 
zastoupeným Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, 
IČ 00080837, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor vedení města 

5.1 Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí 
příspěvku č. DCA-VZ-14/2020 a č. DCA-V-1006/2020 

Usnesení č. 30/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu č. DCA-VZ-14/2020 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem 
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 na jedno pracovní místo (uklízeč veřejných 
prostranství) na dobu od 01.04.2020 do 31.03.2021 s výší mzdového příspěvku 15.000 Kč měsíčně, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 31/38R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu č. DCA-V-1006/2020 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem 
Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991 na jedno pracovní místo (uklízeč veřejných 
prostranství) na dobu od 01.04.2020 do 30.09.2020 s výší mzdového příspěvku 15.000 Kč měsíčně, dle 
předloženého návrhu. Výsledek hlasování: pro – 4, proti – 0, zdržel se – 0. Usnesení bylo schváleno. 

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová   
starostka města  


