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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 99. schůze Rady města Šluknov 

konané 4. května 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Návrh Smlouvy o dílo na akci „Obnova kříže na cyklostezce v Rožanech“ 
2.2 Smlouvy o dílo na akci „Lokální výspravy komunikací ve Šluknově v roce 2022“ 
2.3 Podání žádosti do dotačního programu SFŽP - Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou 

v obcích na akci „Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - 
odvodnění“ 

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

3. Odbor správy majetku 
3.1 Prominutí nájemného v nebytových prostorách – sauna na městském stadionu 
3.2 Nebytové prostory – zveřejnění záměrů pronájmu prostor sloužících podnikání 
3.3 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci - „Oprava omítky a balkónů, č. p. 1093, 

Šluknov“ 
3.4 Pozemky 
3.5 Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2202226818 

4. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 
4.1 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury 
4.2 Smlouva o výpůjčce a realizaci herny „Obří deskové hry a optické klamy“ 
4.3 Kupní smlouva – pohovka do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku 

5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/99R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 99. schůze rady města dne 
04.05.2022 dle předloženého návrhu po jeho doplnění.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Návrh Smlouvy o dílo na akci „Obnova kříže na cyklostezce v Rožanech“ 

Usnesení č. 2/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 14/2022, mezi 
městem Šluknov a Tomášem Bodorem, Lipová 320, 407 81 Lipová, IČ 06104924, na akci 
„Obnova kříže na cyklostezce v Rožanech“, za cenu 106.000 Kč, dle předloženého návrhu. 

2.2 Smlouvy o dílo na akci „Lokální výspravy komunikací ve Šluknově v roce 2022“ 

Usnesení č. 3/99R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přímém zadání zakázky „Lokální 
výspravy komunikací ve Šluknově v roce 2022“ firmě SaM Silnice a mosty Děčín a. s, 
Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 4/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akcí „Lokální výspravy komunikací ve Šluknově v roce 2021“ mezi městem 
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Šluknov a firmou SaM Silnice a mosty Děčín a. s, Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25410539 
za nabídkovou cenu 493.922,00 Kč bez DPH.  

2.3 Podání žádosti do dotačního programu SFŽP - Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou 
v obcích na akci „Zpevněné plochy a odvodnění lokality Garáže, Šluknov – I. etapa - 
odvodnění“  

Usnesení č. 5/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti do dotačního programu 
SFŽP - Výzva č. 10/2021: Hospodaření s vodou v obcích na akci „Zpevněné plochy a odvodnění 
lokality Garáže, Šluknov – I. etapa – odvodnění“.  

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

Usnesení č. 6/99R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce v Císařském – I. 
etapa (4 mosty)“, Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 27.04.2022, včetně příloh 
v podobě prověření referencí.  

Usnesení č. 7/99R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení účastníka zadávacího 
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce 
v Císařském – I. etapa (4 mosty)“ PRIMERAPTOR s. r. o., sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 
Praha 2 – Vinohrady, IČ 08257493 z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů a záměrného 
uvedení nepravdivých informací v nabídce.  

Usnesení č. 8/99R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce v Císařském – I. etapa (4 mosty)“ 
firmě SaM Silnice a mosty Děčín a. s., sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042151 
za nabídkovou cenu 5.203.604,68 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 9/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akcí „Obnova 9 
mostů na Šluknovském potoce v Císařském – I. etapa (4 mosty)“ mezi městem Šluknov 
a firmou SaM Silnice a mosty Děčín a. s., sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I, IČ 25042151 
za nabídkovou cenu 5.203.604,68 Kč bez DPH. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Prominutí nájemného v nebytových prostorách – sauna na městském stadionu 

Usnesení č. 10/99R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o prominutí nájemného za měsíce 
březen a duben 2022 pro  XXX z důvodu uzavření prostor sauny a nemožnosti tak vykonávat 
činnost.  

3.2 Nebytové prostory – zveřejnění záměrů pronájmu prostor sloužících podnikání 

Usnesení č. 11/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytový 
prostor (prostor sloužící podnikání) o celkové výměře 5,0 m2 ve 4. nadzemním podlaží a část 
střechy a věže v budově č. p. 321 v ul. T. G. Masaryka na p. p. č. 200 v k. ú. a obci Šluknov.  

Usnesení č. 12/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytový 
prostor (prostor sloužící podnikání) o celkové výměře 12,7 m2 ve 4. nadzemním podlaží, část 
střechy o výměře 5 m2 a část společných prostor pro vnitřní rozvody v budově č. p. 321 v ul. 
T. G. Masaryka na p. p. č. 200 v k. ú. a obci Šluknov.  

Usnesení č. 13/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytový 
prostor (prostor sloužící podnikání) o výměře 4,5 m2 v suterénu v budově č. p. 651 ul. 
Pivovarská na p. p. č. 345 v k. ú. a obci Šluknov. 

3.3 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci –  „Oprava omítky a balkónů, č. p. 1093, 
Šluknov“ 

Usnesení č. 14/99R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava omítky a balkónů, č. p. 1093, Šluknov“, 
a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 
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Usnesení č. 15/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava omítky a balkónů, č. p. 1093, 
Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava omítky a balkónů, 
č. p. 1093, Šluknov“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Ing. Petr Masopust, Bc. Michal Bušek, 
Náhradníci: Jindřich Müller, Petr Kocián, DiS., Jiří Beneš. 

3.4 Pozemky 

3.4.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 17/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 1068, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 20 m2 
účel: zřízení parkovacího místa, cena: 500 Kč/rok 

3.4.2 Odstoupení od kupní smlouvy, pronájem pozemku. 

  

3.5 Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě č. 2202226818 

Usnesení č. 18/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Pojistné smlouvě 
č. 2202226818 mezi městem Šluknov a Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se 
sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, IČ 04485297, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229 dle předloženého návrhu.  

4. Organizační složka Kultura a cestovní ruch (OS KCR) 

4.1 Žádost o slevu z nájemného na velkém sále Domu kultury 

Usnesení č. 19/99R/2022: Rada města Šluknov rozhodla na základě žádosti o snížení pronájmu 
sálu v Domě kultury Šluknov, podané Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., se 
sídlem Šluknov, Lužická 1093, zastoupeným paní Boženou Zemanovou, na pořádání členské 
schůze Svazu tělesně postižených z.s., která se uskuteční dne 20.05.2022 od 15:30 do 20:00 
hodin, poskytnout slevu z obvyklého nájemného (3.500 Kč) ve výši 2.500 Kč. 

4.2 Smlouva o výpůjčce a realizaci herny „Obří deskové hry a optické klamy“ 

Usnesení č. 20/99R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce a realizaci herny 
„Obří deskové hry a optické klamy“ mezi městem Šluknov a Inspirace Zlín, z. s., Bratří 
Sousedíků 1056, 760 01 Zlín, IČ 04535341, dle předloženého návrhu. 

4.3 Kupní smlouva – pohovka do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku  

Usnesení č. 21/99R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Kupní smlouvu dle ust. 
§ 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi 
městem Šluknov (kupující) a XXX na koupi pohovky do prohlídkového okruhu Šluknovského 
zámku za smluvní cenu 500 Kč, dle předloženého návrhu. 

5. Informace starostky 

Usnesení č. 22/99R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o cenách vstupného na akci 
Zámecké slavnosti Šluknov 2022 – v pátek (01.07.2022) 50 Kč, v sobotu (02.07.2022) 100 Kč, 
děti do 120 cm vstup zdarma, předprodej vstupenek nebude realizován. 

6. Diskuze 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.    
starostka města    


