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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 101. schůze Rady města Šluknov 
konané 1. června 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání 
2.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava omítky 

a balkónů, č. p. 1093, Šluknov“ 
2.3 Návrh na prominutí nájmu 
2.4 Pozemky 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. ORŽP 7/2022 na akci „Zřízení nového sběrného dvora 

v areálu stávající kompostárny“ 
4. Odbor vedení města 

4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na dodávku HW - 2022 
4.2 Odvolání a jmenování zapisovatelky Bytové komise 

5. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 
5.1 Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru – Zámecké slavnosti 2022 
5.2 Smlouva o spolupráci – putovní výstavní projekt „Historické cukrárny“ 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/101R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 101. schůze rady města dne 
01.06.2022 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání 

Usnesení č. 2/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících 
podnikání mezi městem Šluknov a firmou Výběžek.NET, s.r.o., se sídlem Pražská 663, 407 47 
Varnsdorf, IČ 27316289, zastoupený XXX, jednatelem, za účelem zřízení a provozování 
retranslační stanice pro přenos dat v síti internet, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 3/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících 
podnikání mezi městem Šluknov a společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 
Praha 9 - Libeň, IČ 04084063, zastoupenou XXX, manažerem realitních služeb, na základě 
pověření, za účelem provozování veřejné mobilní telefonní a datové sítě, dle předloženého 
návrhu.  

Usnesení č. 4/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
prostor sloužících k podnikání ze dne 23.08.2017 mezi městem Šluknov a Českou 
spořitelnou, a. s. se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, zastoupenou XXX, 
Real Estate Manager, CEN 2300, centrála v Praze a XXX, Real Estate Specialista II, CEN 2300, 
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centrála v Praze, kterým se prodlužuje doba nájmu od 01.08.2022 na neurčitou, dle předloženého 
návrhu.  

2.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Oprava omítky 
a balkónů, č. p. 1093, Šluknov“ 

Usnesení č. 5/101R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava omítky a balkónů, č. p. 1093, Šluknov“, Protokol 
o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 1) ze dne 25.05.2022.. 

Usnesení č. 6/101R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava omítky a balkónů, 
č. p. 1093, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou 
zakázku, a to nabídky, kterou předložil uchazeč, Fireo s.r.o., Česká 374, 463 12 Liberec XXV, 
IČ 254470825, za cenu 4.443.254,66 Kč bez DPH.   

Usnesení č. 7/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Fireo s.r.o., Česká 374, 463 12 Liberec XXV, IČ 254470825, na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Oprava omítky a balkónů, č. p. 1093, Šluknov“, za cenu 4.443.254,66 
Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

2.3 Návrh na prominutí nájmu 

Usnesení č. 8/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje prominutí jednoho měsíčního nájmu 
a záloh za plnění poskytovaná s užíváním bytu pro XXX z důvodu havárie vodovodního potrubí 
a nemožnosti užívat byt. 

2.4 Pozemky 

2.4.1 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 9/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 21/NP-
2021 dohodou uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 30.06.2022, podle  čl. IV, odst. 1, 
bod 1 nájemní smlouvy. Jedná se o část pozemku p. p. č. 2273/116 v k. ú. Šluknov. 

2.4.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 10/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 1/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 42 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50Kč/m2/rok  

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. ORŽP 7/2022 na akci „Zřízení nového sběrného dvora 
v areálu stávající kompostárny“ 

Usnesení č. 11/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 
7/2022, mezi městem Šluknov a firmou Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 405 
01 Děčín 2,  IČ 477 81 483, s navýšením ceny o 1.008.104 Kč bez DPH, tj. celková cena díla ve 
výši 5.969.809,58 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor vedení města (OVM) 

4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na dodávku HW - 2022 

Usnesení č. 12/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvy o dílo na dodávku HW - 2022 
mezi městem Šluknov a společností Uptime s.r.o., Tř. 9. května 926, 408 01 Rumburk, 
IČ 27271552, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku HW - 2022, v termínu od 
podpisu smlouvy do 30.06.2022, za cenu 245.580 Kč vč. DPH, tj. 202.958 Kč bez DPH, dle 
předloženého návrhu. 

4.2 Odvolání a jmenování zapisovatelky Bytové komise 

Usnesení č. 13/101R/2022: Rada města Šluknov odvolává na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, z funkce zapisovatelky Bytové 
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komise pí Rosvitu Hlavsovou.  

Usnesení č. 14/101R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do funkce zapisovatelky Bytové komise 

pí Lenku Hajdukovou. 

5. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 

5.1 Darovací smlouvy o poskytnutí finančního daru – Zámecké slavnosti 2022 

Usnesení č. 15/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí 
finančního daru ve výši 5.000 Kč, uzavřenou ve smyslu ustanovení § 2055-2078 zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi městem Šluknov (obdarovaný) a společností 
TOPOS, a. s. (dárce), se sídlem Královská 777, 407 77 Šluknov, IČ 61325155, na poskytnutí 
finančního daru na realizaci Zámeckých slavností Šluknov ve dnech 01. – 02.07.2022, dle 
přiloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu  
o poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč mezi městem Šluknov (obdarovaný) 
a panem Ing. Markem Kopeckým, autoškola Kopecký (dárce), se sídlem Dr. Edvarda Beneše 7, 
407 77 Šluknov, IČ 66635501, na realizaci Zámeckých slavností Šluknov, konaných ve dnech 01. 
–  02.07.2022, dle přiloženého návrhu. 

5.2 Smlouva o spolupráci – putovní výstavní projekt „Historické cukrárny“ 

Usnesení č. 17/101R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci na putovní 
výstavní projekt „Historické cukrárny“, která se uskuteční v období od 01.07.2022 do 30.09.2022 
za cenu 36.000 Kč, mezi městem Šluknov a panem MgA. Janem Marouškem, Spálená 23/93, 
110 00 Praha, IČ  74530364, dle předloženého návrhu.  

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová    
starostka města    


