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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 10. schůze Rady města Šluknov 

konané 8. března 2023 v kanceláři starosty 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Organizační složka Kultura a cestovní ruch  

2.1 Vyřazení knih z Městské knihovny ve Šluknově 
3. Odbor správy majetku 

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

3.2 Pozemky 
4. Odbor rozvoje a životního prostředí 

4.1 Podání žádosti o dotace na akci „Ošetření významného krajinného prvku Lipová alej 
na Rybničné v roce 2023 - II. etapa“ 

4.2 Podání žádostí o dotační prostředky z IROP pro projekt „Zajištění bezpečnosti na 
komunikacích ve Šluknově – II. část“ 

4.3 Dodatek smlouvy o dílo na akci „Modernizace šaten a chodeb v I. PP ZŠ 
J. Vohradského, Šluknov“ 

4.4 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. ORŽP 34/2019 
5. Informace starosty 
6.      Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/10R/2023 Rada města Šluknov schvaluje program 10. schůze rady města dne 
08.03.2023 dle předloženého návrhu. 

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

2.1 Vyřazení knih z Městské knihovny ve Šluknově 

Usnesení č. 2/10R/2023: Rada města Šluknov schvaluje vyřazení 856 knih z knižního fondu 
Městské knihovny ve Šluknově, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

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

Usnesení č. 3/10R/2023: 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 – II. Etapa - fasáda“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem 
dle návrhu.  

Usnesení č. 4/10R/2023: 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 - II. Etapa - fasáda“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 5/10R/2023: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava omítky a balkónů, č.p. 
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1093, Šluknov - II. Etapa - fasáda“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Ing. Petr Masopust, 
Mgr. Martin Chroust, Náhradníci: Bc. Michal Bušek, Ing. Marek Kopecký, Ing. Tomáš 
Kolonečný. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zveřejnění záměru bezúplatného převodu pozemků 

Usnesení č. 6/10R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr bezúplatného 
převodu níže uvedených pozemků z majetku města Šluknov.  

P. p. č.: 1311, katastrální území: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 3.407 m2 dle GP č. 2080-98/2022, 
vyhotoveného geodetem Václavem Kyselou, ověřeného dne 7. 9. 2022 zeměměřickým inženýrem 
Ing. Jakubem Sadílkem, č. 354/2022   
P. p. č.: 1320/3, katastrální území: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. p. 1081, výměra: 145 
m2 

účel: výstavba nové požární stanice HZS Ústeckého kraje, cena: bezúplatný převod 

3.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/10R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 120, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 132 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 8/10R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2621/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 300 m2 
účel: zahrada s kůlnou, cena: 2,50 Kč/rok 

3.2.4 Zveřejnění záměru směny pozemku 

Usnesení č. 9/10R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: část 1322, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace,  
výměra: dle GP č. 2098-32/2023 vedený jako p. p. č. 1322/2 o výměře 158 m2 
účel: získání pozemků pod komunikací 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Podání žádosti o dotace na akci „Ošetření významného krajinného prvku Lipová alej 
na Rybničné v roce 2023 - II. etapa“ 

Usnesení č. 10/10R/2023: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu 
z Programu péče o krajinu pro projekt „Ošetření významného krajinného prvku Lipová alej 
na Rybničné v roce 2023 – II. etapa“, dle předloženého návrhu.  

4.2 Podání žádostí o dotační prostředky z IROP pro projekt „Zajištění bezpečnosti na 
komunikacích ve Šluknově – II. část“ 

Usnesení č. 11/10R/2023: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci 
z Integrovaného regionálního operačního programu pro projekt „Zajištění bezpečnosti na 
komunikacích ve Šluknově – II. část“.  

 

 






3

4.3 Dodatek smlouvy o dílo na akci „Modernizace šaten a chodeb v I. PP ZŠ 
J. Vohradského, Šluknov“ 

Usnesení č. 12/10R/2023: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. ORŽP  22/2022 akce „Modernizace šaten a chodeb v I.PP ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ 
mezi městem Šluknov a firmou WAKOS, s.r.o., Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk, IČ 622 
41 834 za nabídkovou cenu 896.634,21 Kč bez DPH. 

4.4 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. ORŽP 34/2019 

Usnesení č. 13/10R/2023: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě 
příkazní č. ORŽP 36/2019 na vykonávání dílčích, převážně stavebních prací mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

8. Informace starosty 

 

9. Diskuze 

 

 

 
 
 
Ing. Tomáš Kolonečný, v. r. 
starosta 


