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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 11. schůze Rady města Šluknov 

 konané 22. března 2023 v kanceláři starosty 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor sociálních věcí  

2.1 Informace o pečovatelské službě města Šluknov 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Přidělení bytů 
3.2 Pozemky 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Návrh Směrnice č. 2/2023 – Podpisové vzory 
4.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 v roce 2023  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1  Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Průzkumný vrt na stadionu 

Šluknov - p. p. č. 1573/3 v k. ú. Šluknov“ 
5.2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Repase oken v knihovně 

Šluknov – III. etapa, 2023“ 
5.3 Smlouvy o dílo na veřejné zakázky realizované v roce 2023 – 2. část 
5.4 Smlouva o dílo na akci „Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově II 

(Chodník v ul. Dr. M. Horákové – I. etapa)“ 
5.5 Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2023 

6. Odbor vedení města 
6.1 Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě č. SM07082018RS – servis na zařízení, dodávka 

a výměna náhradních dílů a dodávka spotřebního materiálu 
6.2 Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláře Odboru vedení města dle předem 

zpracovaného architektonického návrhu 
6.3 Souhlas zřizovatele – akce „Nová podlaha šaten s hydroizolací 1. PP ZŠ J. Vohradského 

Šluknov  
7. Informace starosty 
6.      Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/11R/2023 Rada města Šluknov schvaluje program 11. schůze rady města dne 
22.03.2023 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor sociálních věcí (OSV) 

2.1 Informace o pečovatelské službě města Šluknov 

Usnesení č. 2/11R/2023: Rada města Šluknov bere na vědomí informace  
o Výroční zprávě Pečovatelské služby Města Šluknov 2022, dle předloženého návrhu.   
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3. Odbor správy majetku 

3.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 3/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.04.2023 do 31.12.2023 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 1093, č. b. XX, ul. Lužická Šluknov, dle návrhu. 

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 4/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.04.2023 do 31.12.2023 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 1093, č. b. XX , ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.  

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 5/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 2273/116, katastr: Šluknov 
Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.125 m2 
Účel: zahrada, cena: 2,50Kč/m2/rok 

3.2.2 Věcná břemena  

Usnesení č. 6/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č IP-12-4014935, 
DC_Rožany, č. parc. 919/1, přípojka kNN, na části p. p. č. 990 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace (cca 28 bm) v k. ú. Rožany, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, 
provozování, oprava a údržba kabelového vedení NN pro stavbu „č. IP-12-4014935, 
DC_Rožany, č. parc. 919/1, přípojka kNN“, za cenu 2.000 Kč, bez DPH, ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

3.2.3 Věcná břemena 

Usnesení č. 7/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene služebnosti 
inženýrské sítě za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba vodovodní 
a kanalizační přípojky pro RD na p. p. č. 611 v k. ú. Šluknov přes p. p. č. 501 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace a p. p. č. 502 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Šluknov, obec 
Šluknov, na základě vypracovaného GP, za cenu 20Kč/bm, minimálně 1.000 Kč bez DPH, ve 
prospěch Jaroslava Hlavsy, Stříbrohorská 605, 407 77 Šluknov – vlastníka nemovitosti p. p. č. 
611 k. ú. Šluknov. Zatížený vlastník město Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688. 

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Návrh Směrnice č. 2/2023 – Podpisové vzory  

Usnesení č. 8/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2023 – Podpisové vzory 
s účinností od 23.03.2023 dle předloženého návrhu.  

4.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 v roce 2023 

Usnesení č. 9/11R/2023: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
v roce 2023 dle předloženého návrhu.  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)  

5.1 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Průzkumný vrt na 
stadionu Šluknov - p. p. č. 1573/3 v k. ú. Šluknov“ 

Usnesení č. 10/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a Advera, s. r. o., sídlem Království 462, 407 77 Šluknov, IČ 273 48 431, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Průzkumný vrt na stadionu Šluknov – p. p. č. 1573/3 
v k. ú. Šluknov“, za cenu 113.210 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  
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5.2 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Repase oken v knihovně 
Šluknov – III. etapa, 2023“ 

Usnesení č. 11/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a DŘEVOPLUS Tomáš Knazovič, sídlem Nová 6, 408 01 Rumburk, IČ 273 48 431, na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Repase oken v knihovně Šluknov – III. 
etapa, 2023“, za cenu 353.600 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

5.3 Smlouvy o dílo na veřejné zakázky realizované v roce 2023 – 2. část 

Usnesení č. 12/11R/2023: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2023“, Protokol 
o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 15.03.2023. 

Usnesení č. 13/11R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2023“ firmě COLAS CZ, a. s., sídlem 
Rubeška 215/01, 190 00 Praha 9, IČ 26177005  za nabídkovou cenu 4.425.977,25 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 14/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akcí „Oprava 
komunikací ve Šluknově v roce 2023“ mezi městem Šluknov a firmou COLAS CZ, a. s., sídlem 
Rubeška 215/01, 190 00 Praha 9, IČ 26177005  za nabídkovou cenu 4.425.977,25 Kč bez DPH.   

Usnesení č. 15/11R/2023: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království“, 
Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 15.03.2023. 

Usnesení č. 16/11R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akcí „Obnova objektu bývalé márnice na hřbitově v Království“ firmě WAKOS, 
s. r. o., sídlem Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk, IČ 62241834 za nabídkovou cenu 
2.200.695,73 Kč bez DPH.   

Usnesení č. 17/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akcí „Obnova 
objektu bývalé márnice na hřbitově v Království“ mezi městem Šluknov a firmou WAKOS, 
s. r. o., sídlem Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk, IČ 62241834 za nabídkovou cenu 
2.200.695,73 Kč bez DPH. 

5.4 Smlouva o dílo na akci „Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově II 
(Chodník v ul. Dr. M. Horákové – I. etapa)“ 

Usnesení č. 18/11R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově II (Chodník 
v ul. Dr. M. Horákové – I. etapa)“ společnosti Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se 
sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, za nabídkovou cenu 1.536.855,38 Kč bez 
DPH. 

Usnesení č. 19/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Zajištění bezpečnosti na komunikacích ve Šluknově II (Chodník 
v ul. Dr. M. Horákové – I. etapa)“ mezi městem Šluknov a společností Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, za nabídkovou 
cenu 1.536.855,38 bez DPH. 

5.5 Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2023  

Usnesení č. 20/11R/2023: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci podlimitní 
veřejné zakázky na akci „Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2023“, 
Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 15.03.2023. 

Usnesení č. 21/11R/2023: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné 
zakázky na akcí „Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2023“ firmě 
COMPAG CZ s. r. o., sídlem V Lukách 95, 471 24 Mimoň, IČ 62241630 za nabídkovou cenu 
2.171.704,81 Kč bez DPH a pověřuje vedoucího ORŽP oslovením firmy za účelem poskytnutí 
součinnosti. 
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6. Odbor vedení města 

6.1 Dodatek č. 1 k Servisní smlouvě č. SM07082018RS – servis na zařízení, dodávka 
a výměna náhradních dílů a dodávka spotřebního materiálu  

Usnesení č. 22/11R/2023: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Servisní smlouvě 
č. SM07082018RS na servis na zařízení, dodávku a výměnu náhradních dílů a na dodávku 
spotřebního materiálu mezi městem Šluknov a společností SYSTEMPARTNERS & printing 
solution, s. r. o., Masarykova třída 1233/82, 415 01 Teplice, IČ 25414241, dle předloženého 
návrhu. 

6.2 Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláře Odboru vedení města dle předem 
zpracovaného architektonického návrhu 

O navržených usneseních nebylo hlasováno. 

6.3 Souhlas zřizovatele – akce „Nová podlaha šaten s hydroizolací 1. PP ZŠ 
J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 23/11R/2023: Rada města Šluknov jako zřizovatel příspěvkové organizace 
Základní škola J. Vohradského Šluknov, schvaluje, aby základní škola vystupovala jako 
zadavatel při realizaci akce „Nová podlaha šaten s hydroizolací 1. PP ZŠ J. Vohradského 
Šluknov. 

7. Informace starosty 

  

9. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Kolonečný, v. r. 
starosta 


