




1

 
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 107. schůze Rady města Šluknov 

konané 24. srpna 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

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

2.1 Smlouva o dílo na akci „Stabilizace vybraných stromů v lipové aleji Šluknov – 
Rybničná“ 

2.2 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo a akci „Vila č. p. 638 – Repase oken a balkonových dveří 
2. NP (knihovna Šluknov) - II. etapa“ 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Pozemky 
3.2 Instalace parapetů ve 3. NP a 4. NP ve Šluknovském zámku  

4. Odbor ekonomický 
4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 v roce 2022 
4.2 Dodatek č. 1/2022 k obchodní smlouvě č. P/1213108 
4.3 Návrh směrnice č. 4/2022 – Podpisové vzory 
4.4 Návrh směrnice č. 5/2022 – Poskytování cestovních náhrad 

5. Informace místostarosty  
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/107R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 107. schůze rady města 
dne 24.08.2022 dle předloženého návrhu po jeho doplnění. 

Usnesení č. 2/107R/2022: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 107. schůze 
rady města z důvodu nepřítomnosti starostky města pí Mgr. Evy Džumanové člena rady 
města Petra Kociána, DiS. 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Smlouva o dílo na akci „Stabilizace vybraných stromů v lipové aleji Šluknov – 
Rybničná“ 

Usnesení č. 3/107R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 26/2022 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stabilizace vybraných stromů v lipové aleji 
Šluknov – Rybničná“ mezi městem Šluknov a Mgr. Renatou Wachovou, s místem podnikání 
Pavlovická 1369, 460 01 Liberec, IČ 66647037, za nabídkovou cenu 187.606 Kč (zhotovitel 
není plátce DPH). 

2.2 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo a akci „Vila č. p. 638 – Repase oken a balkonových dveří  
2. NP (knihovna Šluknov) - II. etapa“ 

Usnesení č. 4/107R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. ORŽP 11/2022 mezi městem Šluknov a firmou DŘEVOPLUS Tomáš Knazovič, Nová 6, 408 
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01 Rumburk, IČ 64708861, na akci „Vila č. p. 638 – Repase balkonových dveří 2. NP 
(knihovna Šluknov) - II. etapa“, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 5/107R/2022: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
č. 28/NP-2003 dohodou uzavřenou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.08.2022, podle  
čl. IV, odst. 1, bod 1 nájemní smlouvy. Jedná se o pozemek st. p. č. 74/2 v k. ú. Císařský.  

3.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/107R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1785/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada výměra: 16 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.1.3 Věcná břemena 

Usnesení č. 7/107R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č IP-
12-4013600, DC_Nové Hraběcí, ppč. 578/9, přípojka kNN, na části p. p. č. 578/9 – zahrada 
(cca 4 bm) v k. ú. Nové Hraběcí, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, 
oprava a údržba kabelového vedení NN pro stavbu „č IP-12-4013600, DC_Nové Hraběcí, 
ppč. 578/9, přípojka kNN+ pojistková skříně typ SP 100)“, za cenu 2.000 Kč, bez DPH, ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

3.1.4 Revokace usnesení č. 17/105R/2022 

Usnesení č. 8/107R/2022: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 17/105R/2022 ze dne 
27.07.2022 a to následovně: část „cena: 20 Kč za běžný metr, nejméně 1.000 Kč bez DPH“ 
se mění na „cena: 2.000 Kč“.  

3.2 Instalace parapetů ve 3. NP a 4. NP ve Šluknovském zámku  

Usnesení č. 9/107R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou PROREKO David Blažej, Dolní Podluží 524, 407 55 Dolní Podluží, 
IČ 71964258, na akci „Instalace parapetů ve 3. NP a 4. NP ve Šluknovském zámku“, za cenu 
146.250 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 7 v roce 2022 

Usnesení č. 10/107R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 7 v roce 2022 dle předloženého návrhu.  

4.2 Dodatek č. 1/2022 k obchodní smlouvě č. P/1213108 

Usnesení č. 11/107R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1/2022 k obchodní 
smlouvě č. P/1213108 mezi městem Šluknov a společností Kvasar, spol. s r. o., K Pasekám 
3679, 760 01 Zlín, IČ 00569135, na aktualizaci provozních údajů, ceny a způsob fakturace 
služeb technické podpory, dle předloženého návrhu.  

4.3 Návrh směrnice č. 4/2022 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 12/107R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 4/2022 – Podpisové 
vzory s účinností od 01.09.2022 dle předloženého návrhu.  
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4.4 Návrh směrnice č. 5/2022 – Poskytování cestovních náhrad 

Usnesení č. 13/107R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 5/2022 – Poskytování 
cestovních náhrad s účinností od 25.08.2022 dle předloženého návrhu.  

5. Informace místostarosty 

 

6. Diskuze 
 
 
 
 
 
 
Ing. Marek Kopecký    
místostarosta města     
 
 
 


