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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 67. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 10. března 2021 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Zámecké slavnosti 2021 – rozhodnutí o konání akce 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Pronájem nebytových prostor na městském stadionu 
3.2 Zajištění servisu a pravidelných prohlídek elektronických zabezpečovacích a přístupových 

systémů v objektech města Šluknov 
3.3 Pozemky 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Dodatek ke smlouvě o připojení odběrného místa – Dětské dopravní hřiště 
4.2 Smlouva o poskytnutí služby na údržbu okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 2021 
4.3 Repase balkonových dveří 2. NP knihovny Šluknov 

5. Odbor vnitřní správy 
5.1 Žádost MŠ Šluknov – zapojení do MŠ do projektu „Obědy do škol III“ 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/67R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 67. schůze rady města dne 
11.03.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Zámecké slavnosti 2021 – rozhodnutí o konání akce 

Usnesení č. 2/67R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zrušení plánované kulturní akce 
„Zámecké slavnosti 2021“ ve dnech 25. – 26.06.2021. 

Usnesení č. 3/67R/2021: Rada města Šluknov schvaluje odstoupení od Příkazní smlouvy na 
zprostředkování zajištění kulturního programu a technického zajištění na akci „Zámecké 
slavnosti 2021“ ve dnech 25. – 26.06.2021, uzavřené mezi městem Šluknov a paní Marií 
Kucerovou, Děčínská 298, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 72654007,  dle článku 8 odstavec 4 
smlouvy, a to s ohledem na stávající i predikovanou epidemiologickou situaci. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pronájem nebytových prostor na městském stadionu 

Usnesení č. 4/67R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení smlouvy o nájmu 
nebytových prostor ze dne 07.12.2020 mezi městem Šluknov a SK Šluknov, z. s., Žižkova 1051, 
407 77 Šluknov, IČ 64707571, dle návrhu. 
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Usnesení č. 5/67R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
na dobu neurčitou od 01.04.2021 mezi městem Šluknov a SK Šluknov, z. s., Žižkova 1051, 407 
77 Šluknov, IČ 64707571, na pronájem prostor v objektu čp. 1051 v ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 
v k. ú. Šluknov za účelem provozování sportovní činnosti, dle návrhu.  

3.2 Zajištění servisu a pravidelných prohlídek elektronických zabezpečovacích 
a přístupových systémů v objektech města Šluknov 

Usnesení č. 6/67R/2021: Rada města Šluknov schvaluje ukončení servisní smlouvy na 
provádění údržby, revizí, zkoušek a oprav zařízení elektronického zabezpečovacího 
a přístupového systému ze dne 12.01.2009 mezi městem Šluknov a firmou NSE Security, s. r. o., 
Stránského 1391/17, 412 01 Litoměřice, IČ 04722876, dohodou ke dni 15.03.2021.  

Usnesení č. 7/67R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění 
servisu a pravidelných prohlídek elektronických zabezpečovacích a přístupových systémů mezi 
městem Šluknov a Václavem Marečkem, se sídlem Císařská 469, 407 77 Šluknov, IČ 87749131, 
dle předloženého návrhu. 

3.3 Pozemky 

3.3.1 Zřízení věcného břemene 

  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Dodatek ke smlouvě o připojení odběrného místa – Dětské dopravní hřiště 

Usnesení č. 8/67R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí 
smlouvy o připojení odběrných elektrických zařízení číslo: 4121640594 mezi městem Šluknov 
a ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035.   

4.2 Smlouva o poskytnutí služby na údržbu okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 2021 

Usnesení č. 9/67R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
7/2021 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě Šluknov 
pro rok 2021“ mezi městem Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, 
IČ 47307706, dle předloženého návrhu. 

4.3 Repase balkonových dveří 2. NP knihovny Šluknov 

Usnesení č. 10/67R/2021: Rada města Šluknov Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo 
mezi městem Šluknov a firmou DŘEVOPLUS Tomáš Knazovič, Nová 6, 408 01 Rumburk, 
IČ 64708861, na akci „Vila č. p. 638 – Repase balkonových dveří 2. NP (knihovna Šluknov)“, za 
cenu 157.200 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Žádost MŠ Šluknov – zapojení do MŠ do projektu „Obědy do škol III“ 

Usnesení č. 11/67R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, se sídlem Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, schvaluje zapojení školy do 
projektu kraje „ÚK – obědy do škol III“. 

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                                                                
starostka města            


