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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 97. schůze Rady města Šluknov 

Konané 6. dubna 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Lesní hospodářství města Šluknov 
3.2 Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) „Obnova 9 mostů na 

Šluknovském potoce v Císařském – I. etapa (4 mosty)“ 
3.3 Dodatky ke smlouvám o dílo č. ORŽP 9/2022 a č. ORŽP 10/2022 
3.4 Smlouva na údržbu zeleně v roce 2022 
3.5 Smlouva o poskytnutí služby na údržbu okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 2022 
3.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy 

sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa III (dokončení)“ 
4. Odbor vedení města 

4.1 Dohoda o ukončení Smlouvy o jiném způsobu spolupráce – poradenství BOZP a PO 
firmou Lichtenstein a schválení nové smlouvy 

4.2 Kronikářka města Šluknov 
5. Informace místostarosty 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/97R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 97. schůze rady města dne 
23.03.2022 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 2/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 07.04.2022 XXX, za cenu 2.000Kč/rok na zbudování parkoviště pro 4 auta.  

P. p. č.: část 2273/116, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 125 m2 
účel: zbudování parkoviště pro 4 auta, cena: 2.000 Kč/rok 

2.1.2 Pronájem pozemku  

Usnesení č. 3/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 07.04.2022 XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok na zřízení zahrady.  

P. p. č.: část 2568/38, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost 
výměra: dle GP č. 701-110/2021 vedený jako p. p. č. 2568/47 - trvalý travní porost o výměře 
168 m2 
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2.1.3 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 4/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9/NP-
2015 a nájemní smlouvy č. 17/NP-2018 dohodou uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke 
dni 30.04.2022, podle  čl. IV, odst. 1, bod 1 nájemní smlouvy. Jedná se o pozemky p. p. č. 
1785/1, p. p. č. 1785/2  v k. ú. Šluknov.  

2.1.4 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 5/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 17/NP-
2021 dohodou uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 30.04.2022, podle  čl. IV, odst. 
1, bod 1 nájemní smlouvy. Jedná se o pozemek p. p. č. část 2273/1116  v k. ú. Šluknov.  

2.1.5 Věcná břemena 

Usnesení č. 6/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu  
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
4020931/VB01, na části p. p. č. 117/9 – zastavěná plocha a nádvoří, p. p. č. 79 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. p. č. 70 – ostatní plocha, manipulační plocha, p. p. č. 74 – zahrada, 
p. p. č. 80 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 521/4 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace, p. p. č. 521/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 521/2 - ostatní plocha, 
ostatní komunikace, p. p. č. 520 – zahrada, p. p. č. 525 - ostatní plocha, ostatní komunikace 
a p. p. č. 385/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 349 bm) v k. ú. Šluknov, obec 
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kabelového vedení NN pro 
stavbu „č. IV-12-4020931/VB01 DC-ŠLUKNOV, čp. 423, NOVÉ KNN“, za cenu 13.900 Kč, bez DPH, 
ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

2.1.6 Dodatek č. 1 k dohodě za užívání honebních pozemků – Honitba Velký Šenov 

Usnesení č. 7/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k dohodě o poskytnutí 
finanční náhrady za užívání honebních pozemků č. 13/2016 Honitba Velký Šenov, dle návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Lesní hospodářství města Šluknov  
                                                           

3.2 Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) „Obnova 9 mostů na 
Šluknovském potoce v Císařském – I. etapa (4 mosty)“ 

Usnesení č. 8/97R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce 
v Císařském – I. etapa (4 mosty)“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením 
firem dle návrhu. 

Usnesení č. 9/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce 
v Císařském – I. etapa (4 mosty)", dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 10/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Obnova 9 mostů na Šluknovském 
potoce v Císařském – I. etapa (4 mosty)“ ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, 
Bc. Michal Bušek, náhradníci: Bc. Ladislav Čurgali, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust.  

3.3 Dodatky ke smlouvám o dílo č. ORŽP 9/2022 a č. ORŽP 10/2022 

Usnesení č. 11/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akcí 
„Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – IV. etapa – oprava fasády a střechy“ mezi městem 
Šluknov a firmou Stanislav Záhon, místem podnikání Karolíny Světlé 99/37, 460 07 Liberec, 
IČ 86736557, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akcí 
„Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2022“ mezi městem Šluknov a firmou SaM Silnice 
a mosty Děčín a. s., sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042151, dle předloženého 
návrhu. 
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3.4 Smlouva na údržbu zeleně v roce 2022 

Usnesení č. 13/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
12/2022 „Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2022“ mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

3.5 Smlouva o poskytnutí služby na údržbu okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 2022 

Usnesení č. 14/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
13/2022 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě 
Šluknov pro rok 2022“ mezi městem Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 408 01 
Rumburk, IČ 47307706, dle předloženého návrhu. 

3.6 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava krovu a střechy 
sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa III (dokončení)“  

Usnesení č. 15/97R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa 
III (dokončení)“, Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 1) ze 
dne 06.04.2022. 

Usnesení č. 16/97R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zrušení zadávacího řízení pro 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov 
– etapa III (dokončení)“ z důvodu překročení finančního limitu.  

4. Odbor vedení města (OVM) 

4.1 Dohoda o ukončení Smlouvy o jiném způsobu spolupráce – poradenství BOZP a PO 
firmou Lichtenstein a schválení nové smlouvy 

Usnesení č. 17/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy  
o jiném způsobu spolupráce schválenou Radou města Šluknov dne 05.06.2017, uzavřenou ve 
smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi městem 
Šluknov a společností Lichtenstein, s. r. o. se sídlem Václava Rady 1465/2, 156 00 Praha 5, 
zastoupenou paní Dagmar Machovou, jednatelkou, IČ 24292451, na poskytování služeb, 
konzultací a odborného vedení v oboru požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, na dobu neurčitou od 01.09.2021, vč. jejího Dodatku č. 1, schváleného RM dne 
25.08.2021, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/97R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o jiném způsobu 
spolupráce, uzavřenou ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník mezi městem Šluknov a Dagmar Machovou, Hovorčovická 137, 250 65 Bořanovice, 
IČ 72754532, na poskytování služeb, konzultací a odborného vedení v oboru požární ochrany 
a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na dobu neurčitou od 01.05.2022 dle předloženého 
návrhu.  

4.2 Kronikářka města Šluknov 

Usnesení č. 19/97R/2022: Rada města Šluknov odvolává z funkce kronikářky města Šluknov 
pí Ing. Bc. Ivanu Lukešovou na základě její žádosti ke dni 06.04.2022. 

Usnesení č. 20/97R/2022: Rada města Šluknov jmenuje do funkce kronikářky města Šluknov 
paní Marcelu Čugaliovou, DiS. ke dni 07.04.2022. 

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová      
starostka města   


