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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 

ze 43. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 6. května 2020 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2020 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava svislého stoupacího potrubí 
v bytových domech Lužická 622 a 663, Šluknov“ 

3.2 Pozemky 
3.3 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2202202818 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o věcného břemene pro akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov“ 
4.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORŽP 12/2020 „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve 

Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“ 
4.3 Zadávací řízení na veřejné zakázky spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního 

programu 
4.4 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – III. 

etapa – přístavba skladu“ 
4.5 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Pořízení nového dopravního automobilu pro 

JSDHO Šluknov“ 
4.6 Provozování kompostárny a sběrného dvora 

5. Odbor vnitřní správy 
5.1 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností přípravné třídy ve školním roce 

2020/2021 
5.2 Účelový dar ZŠ J. Vohradského Šluknov 
5.3 Aktualizace a doplnění Strategického rámce MAS ČESKÝ SEVER 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/43R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 43. schůze rady města dne 06.05.2020 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2020 

Usnesení č. 2/43R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu 
příjmů a výdajů za období leden až březen 2020. 

3. Odbor právy majetku (OSM) 

3.1 Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Oprava svislého stoupacího potrubí 
v bytových domech Lužická 622 a 663, Šluknov“ 
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Usnesení č. 3/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje výjimku ze Směrnice č. 9/2016 o zásadách 
a postupech při zadávání veřejných zakázek dle čl. 25 odst. 4 směrnice a schvaluje přímé zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava svislého stoupacího potrubí v bytových domech 
Lužická 662 a 663, Šluknov“ firmě Martin Novák, J. K. Tyla 506, 407 77 Šluknov, IČ 66635713, za 
celkovou cenu 118.563,55 Kč bez DPH, z důvodu havarijního stavu.  

Usnesení č. 4/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. OSM 01/2020 na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Oprava svislého stoupacího potrubí v bytových domech Lužická 
662 a 663, Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou Martin Novák, J. K. Tyla 506, 407 77 Šluknov, 
IČ 66635713, dle předloženého návrhu.  

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 5/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1037, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 982 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 6/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku 
část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 2568/38, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 270 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 7/43R/2020: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 137, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.000 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.2.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 8/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009466/VB02, na části p. p. č. 
1395 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 23 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem 
zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového vedení NN pro stavbu „IP-12-
4009466/VB02, DC_Šluknov,ppč.1392/3, příp. nad 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. 

3.2.5 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 9/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4010634/VB001, na části p. p. 
č. 735 – ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 824 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
(cca 53 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
zemního kabelového vedení NN pro stavbu „IP-12-4010634/VB001, DC_Šluknov,ppč.825/3, příp. nad 
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.  

3.3 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 2202202818 

Usnesení č. 10/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 
č. 2202202818 – skupinové pojištění úrazu mezi městem Šluknov a Colonnade Insurance S.A., se 
sídlem L-2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském 
Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, jednající prostřednictvím Colonnade 
Insurance S.A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, 
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identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl A, vložka 77229, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o věcného břemene pro akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar, Šluknov“ 

Usnesení č. 11/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č. TS-
VB 2017/0225 UNL mezi městem Šluknov a společností České dráhy, a. s., sídlem Nábřeží L. Svobody 
1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, dle předloženého návrhu. 

4.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. ORŽP 12/2020 „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve 
Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“ 

Usnesení č. 12/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 4/2020 
mezi městem Šluknov a firmou PSD, s. r. o., Březová 187, 405 02 Děčín III, IČ 64650910, na realizaci 
akce „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“, 
dle předloženého návrhu. 

4.3 Zadávací řízení na veřejné zakázky spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního 
programu 

Usnesení č. 13/43R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše, Šluknov“, Protokol o otevíraní 
a hodnocení nabídek ze dne 06.05.2020.  

Usnesení č. 14/43R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „Rekonstrukce chodníku v ul. Dr. E. Beneše, Šluknov“ firmě SaM Silnice a mosty Děčín, a. s, 
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 2.092.331,53 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 15/43R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „ZŠ J. Vohradského – vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Žižkova“, 
Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 06.05.2020.  

Usnesení č. 16/43R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „ZŠ J. Vohradského – vybudování bezbariérového přístupu v ZŠ Žižkova“ firmě Děčínský 
stavební podnik s. r. o., sídlem Folknářská 1246/21, 405 01 Děčn 2, IČ 47781483 za nabídkovou cenu 
3.239.885,01 Kč bez DPH.   

Usnesení č. 17/43R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Cyklostezka Šluknov-Rožany“, Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze 
dne 06.05.2020.  

Usnesení č. 18/43R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu 
na akci „Cyklostezka Šluknov-Rožany“ firmě ZEMPRA DC, s. r. o., sídlem Vítězství 460, 407 11 Děčín 
XXXII – Boletice nad Labem, IČ 25480065 za nabídkovou cenu 8.975.691,13 Kč bez DPH. 

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

Usnesení č. 19/43R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – III. etapa – přístavba skladu“, 
Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 06.05.2020. 

Usnesení č. 20/43R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zrušení zadávacího řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – III. etapa – přístavba 
skladu“, z důvodů ekonomických.  

4.5 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Pořízení nového dopravního automobilu 
pro JSDHO Šluknov“ 

Usnesení č. 21/43R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov“, Protokol o otevíraní 
a hodnocení nabídek ze dne 06.05.2020. 

Usnesení č. 22/43R/2020: Rada města Šluknov pověřuje vedoucího ORŽP jednáním s poskytovatelem 
dotace na akci „Pořízení dopravního automobilu pro JSDHO Šluknov“, o možném přesunu dotačních 
prostředků na rok 2021.  
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4.6 Provozování kompostárny a sběrného dvora 

Usnesení č. 23/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 2 k smlouvě o poskytnutí služby 
č. ORŽP 6/2015 na provozování kompostárny ve Šluknově mezi městem Šluknov a firmou Technické 
služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého 
návrhu. 

Usnesení č. 24/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Provozní řád kompostárny města Šluknov, 
dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 25/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Provozní řád Sběrného dvora města Šluknov, 
dle předloženého návrhu. 

5. Odbor vnitřní právy (OVS) 

5.1 Doporučující stanovisko k zažádání o souhlas s činností přípravné třídy ve školním roce 
2020/2021 

Usnesení č. 26/43R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského Šluknov 
schvaluje pokračování přípravné třídy základní školy pro školní rok 2019/2020 dle § 47 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

5.2 Účelový dar ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 27/43R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského Šluknov, 
okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje přijetí účelového daru – 270 ks 
dezinfekce á 120 ml Hand Sanitizer, který bude využíván žáky i zaměstnanci v souvislosti s opatřeními 
v rámci pandemie COVID – 19, poskytnutého firmou ROYAL TECH, s. r. o., Fáblovka 404, 533 52 
Pardubice, IČ  27558657, zastoupenou jednatelem p. Ing. Františkem Zmekem (dárce) v celkové 
hodnotě 28.750 Kč vč. DPH. 

5.3 Aktualizace a doplnění Strategického rámce MAS ČESKÝ SEVER 

Usnesení č. 28/43R/2020: Rada města Šluknov schvaluje aktualizaci a doplnění Strategického rámce 
MAS dle návrhu.  

Usnesení č. 29/43R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí návrh Smlouvy o úvěru 
registrační číslo 99025765777 mezi městem Šluknov a Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na 
Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054. 

6. Informace starostky 

  

7. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                                              
starostka města       
 
 
 


