
 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Informace o p řijatých usneseních 
z 98. schůze Rady města Šluknov  

konané dne 17. února 2014 v kancelá ři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. ORŽP 

2.1 Smlouva o dílo na akci „Úprava bývalého hřbitova na Fukově“ 
2.2   VZMR na akci „Oprava propustku přes bezejmenný potok u č. p. 8 Šluknov  

– Královka“ 
2.3 VZMR na akci „PD – Rekonstrukce nám. Míru Šluknov – I. etapa“   

3. OK 
3.1 Smlouva o provizním prodeji vstupenek prostřednictvím rezervačního a prodejního systému 

OVEx Tickets se společností TICKET ART PRAHA, s. r. o. 
3.2 Žádost o pronájem prostor areálu Šluknovského zámku 

4. OE 
4.1 Ukončení smluvních vztahů – právo a užívání software 
4.2 Mateřská škola Šluknov – odpisový plán na rok 2014 
4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov a Mateřská škola Šluknov – schválení účetní 

závěrky a projednání výsledků hospodaření za rok 2013 
5. OSM 

5.1 Pozemky  
5.2 Majetkové záležitosti – Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (restaurace  

na Stadionu Slávy Novotného) a Smlouva o nájmu nebytového prostoru (v Domě kultury) 
6. Informace starostky  
7. Diskuze  

1. Kontrola pln ění usnesení 

Usnesení nep řijato. 

2. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

2.1 Smlouva o dílo na akci „Úprava bývalého h řbitova na Fukov ě“ 

Usnesení č. 1/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 4/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Úprava bývalé ho h řbitova na Fukov ě" mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l s r. o., sídlem Císa řský 378, 407 77 
Šluknov, I Č 25410539 za cenu ve výši 232.489 K č bez DPH, dle p ředloženého návrhu.  

2.2 VZMR na akci „Oprava propustku p řes bezejmenný potok u č. p. 8 Šluknov – Královka“ 

Usnesení č. 2/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava propustku p řes bezejmenný potok u č. p. 8 Šluknov – Královka" 
firm ě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539. 

Usnesení č. 3/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 5/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava propus tku p řes bezejmenný potok u č. p. 8 
Šluknov – Královka" mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l s r. o., 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 za cenu ve výši 912.318,63 K č bez DPH, dle 
předloženého návrhu.  
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2.3 VZMR na akci „PD – Rekonstrukce nám. Míru Šlukn ov – I. etapa“ 

Usnesení č. 4/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 6/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Rekonstr ukce nám. Míru Šluknov – I. etapa" 
s firmou ProProjekt, s. r. o., se sídlem Starok řečanská 34, 408 01 Rumburk III. za cenu ve výši 
202.000 Kč bez DPH, dle p ředloženého návrhu.  
3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva o provizním prodeji vstupenek prost řednictvím rezerva čního a prodejního 
systému OVEx Tickets se spole čností TICKET ART PRAHA, s. r. o. 

Usnesení č. 5/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o provizním prodeji 
vstupenek prost řednictvím rezerva čního a prodejního systému OVEx Tickets mezi m ěstem 
Šluknov a spole čnosti TICKET ART PRAHA, s. r. o., se sídlem Politic kých v ězňů 9, 110 00 
Praha 1, IČ 26467666 na prodej vstupenek v Regionálním informa čním centru ve Šluknovském 
zámku, dle návrhu. 

3.2 Žádost o pronájem prostor areálu Šluknovského z ámku 

Usnesení č. 6/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov na základ ě žádosti snoubenc ů XXX, schvaluje 
krátkodobý pronájem zámeckého parku dne 04.07.2014 v dob ě od 11.00 do 12.30 hodin za 
účelem konání svatebního ob řadu, za cenu dle  ceníku  a podmínek uvedených v Provozním 
a návšt ěvním řádu areálu Šluknovského zámku.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Ukončení smluvních vztah ů – právo a užívání software 

Usnesení č. 7/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje výpov ěď Smlouvy 
o poskytnutí práv k užívání software č. 5984, uzavřené mezi m ěstem Šluknov a firmou ALIS, 
spol. s r. o., Mariánská 538, 470 01 Česká Lípa.   

Usnesení č. 8/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje výpov ěď Smlouvy 
o servisní činnosti Optimum, uzav řené mezi m ěstem Šluknov a firmou STARLIT, s. r. o., 
Bendlova 2237, 470 01 Česká Lípa.  

4.2 Mateřská škola Šluknov – odpisový plán na rok 2014 

Usnesení č. 9/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Mate řské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov sc hvaluje odpisový plán na rok 2014 
dle p ředloženého návrhu .  

4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov a Mate řská škola Šluknov – schválení ú četní 
závěrky a projednání výsledk ů hospoda ření za rok 2013 

Usnesení č. 10/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Mate řské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, p říspěvkové organizace schvaluje její ú četní závěrku za rok 
2013.   

Usnesení č. 11/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, p říspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šlukno v schvaluje její ú četní 
závěrku za rok 2013.   

Usnesení č. 12/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, p říspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šlukno v, projednala výsledek 
hospoda ření za rok 2013 a schvaluje jeho p řevod ve výši 577.040,12 K č do rezervního fondu 
příspěvkové organizace.   

Usnesení č. 13/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Mate řské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, p říspěvkové organizace projednala výsledek hospoda ření za 
rok 2013 a schvaluje jeho p řevod ve výši 217.107,50 K č do rezervního fondu p říspěvkové 
organizace.   
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5. Odbor správy majetku (OSM)  

5.1 Pozemky 

5.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 14/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronajmout, na dobu ur čitou od 
31.03.2014 do 30.07.2014, XXX, ze svého majetku níž e uvedený pozemek. 

P. p. č.: část 2731/1, katastr: Císařský  
druh pozemku: lesní pozemek, vým ěra:  20 m2 
účel: umístění včelstev, cena:  200 Kč/období 

5.1.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 15/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronajmout, na dobu neur čitou od 
18.02.2014, XXX, ze svého majetku níže uvedený poze mek. 

P. p. č.: 839, katastr:  Šluknov  
druh pozemku: zahrada, vým ěra:  240 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 

5.1.3 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 16/98R/2014: Rada m ěsta schvaluje ukon čení nájemní smlouvy č. 32/NP-2007 
mezi m ěstem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 28.02.2014.  

5.1.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 17/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 775, katastr:   Císařský, 
druh pozemku: zahrada, vým ěra:  280 m2 (z celkové 1.054 m2)  
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 

5.1.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 18/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č. část 12, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vým ěra:  15 m2  
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 

5.1.6 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 19/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov neschvaluje  zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č. část 23/1, katastr:   Císařský, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  66 m2 (celková 156 m2) 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 

5.1.7 Žádost o splátkový kalendá ř 

Usnesení č. 20/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje splátkový kalendá ř na částku 
3.248 Kč XXX za nájem pozemku dle NS č. 53/NP-2004, a to následovn ě: 
Od 01.03. do 31.03.2014 částka 200 K č 
Od 01.04. do 30.04.2014 částka 200 K č 
Od 01.05. do 31.05.2014 částka 200 K č 
Od 01.06. do 30.06.2014 částka 200 K č 
Od 01.07. do 31.07.2014 částka 200 K č 
Od 01.08. do 31.08.2014 částka 200 K č 
Od 01.09. do 30.09.2014 částka 200 K č 
Od 01.10. do 31.10.2014 částka 200 K č 
Od 01.11. do 30.11.2014 částka 200 K č 
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Od 01.12. do 31.12.2014 částka 200 K č 
Od 01.01. do 31.01.2015 částka 200 K č 
Od 01.02. do 28.02.2015 částka 200 K č 
Od 01.03. do 31.03.2015 částka 200 K č 
Od 01.04. do 30.04.2015 částka 200 K č 
Od 01.05. do 31.05.2015 částka 200 K č 
Od 01.06. do 30.06.2015 částka 248 K č. 

5.1.8 Zřízení věcného b řemene 

Usnesení č. 21/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje z řízení věcného b řemene na části 
p. p. č. 985 – ostatní plocha, ostatní komunikace o vým ěře dle GP (vým ěra cca 8 m 2) v k. ú. 
Rožany, obec Šluknov, za ú čelem  umíst ění zařízení distribu ční soustavy, stavba pod názvem 
„Stížnost 540 DC - Rožany podp ětí vNN“, za cenu 20 K č/bm, nejmén ě však za 1.000 K č bez 
DPH, ve prosp ěch  ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 D ěčín IV – Podmokly. 

5.1.9 Žádost o zrušení p ředkupního práva 

Usnesení č. 22/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov doporu čuje Zastupitelstvu m ěsta Šluknov 
zrušit p ředkupní právo pro m ěsto Šluknov na pozemku st. p. č. 10/3 v k. ú. Císa řský. 

5.1.10 Zveřejnění záměru prodeje pozemk ů 

Usnesení č. 23/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov neschvaluje zve řejnění záměru prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č. 2107, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: orná půda, vým ěra:  1297 m2  
účel: rozšíření zahrady, cena:  20 Kč/m2  

P. p. č. 2106/3, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: orná půda, vým ěra:  1207 m2  
účel: rozšíření zahrady, cena:  20 Kč/m2  

P. p. č. část 2103/2, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, vým ěra:  dle GP č. 1731-51/2013 vedeném jako p. p. č. 2103/3 o výměře 
502 m2  
účel: rozšíření zahrady, cena:  20 Kč/m2 

5.2 Majetkové záležitosti – Smlouva o nájmu prostor u sloužícího k podnikání (restaurace 
na Stadionu Slávy Novotného) a Smlouva o nájmu neby tového prostoru (v Dom ě 
kultury) 

5.2.1 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podniká ní č. 2/NNP/2014 

Usnesení č. 24/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání č. 2/NNP/2014 na dobu ur čitou od 01.03.2014 do 28.02.2024 (10 let) 
mezi m ěstem Šluknov a XXX,  na pronájem prostor sloužících k podnikání v budov ě č. p. 1051, 
ul. Žižkova, 407 77 Šluknov (Stadion Slávy Novotnéh o), za účelem provozování restaurace a 
letní terasy s kioskem. Celková vým ěra pronajatého prostoru činí 382 m 2. Dohodnuté nájemné 
za celkovou pronajatou plochu prostoru sloužícího k  podnikání činí 7.500 Kč měsíčně.  

5.2.2 Smlouva o nájmu nebytového prostoru č. 3/NNP/2014 

Usnesení č. 25/98R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového 
prostoru č. 3/NNP/2014 na dobu ur čitou od 01.03.2014 do 28.02.2024 mezi m ěstem Šluknov 
a Občanským sdružením Seve řan, se sídlem Libušina 838, 407 77 Šluknov pronájem  
nebytových prostor v budov ě č. p. 321, ul. T. G. Masaryka, 407 77 Šluknov, za ú čelem činnosti 
divadelního souboru Rolni čka. Celková vým ěra pronajatého prostoru činí 54,6 m 2. Dohodnuté 
nájemné za celkovou pronajatou plochu prostoru slou žícího k podnikání činí 1.864 Kč 
měsíčně.  

6. Informace starostky 

Usnesení nep řijato. 
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7. Diskuze 

Usnesení nep řijato. 
 
 
Mgr. Eva Džumanová v . r.         
starostka města 


