
 
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 přijatých usneseních 
 ze 100. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 18. března 2014 v kanceláři starostky 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OK 

2.1 Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů ze dne 06.12.1996  
2.2    Smlouva o nepodnikatelském nájmu movitých věcí (expozice ve Šluknovském zámku) 
2.3    Smlouva o dočasném pronájmu expozice – výstava „Od doby kamenné do doby  

   slovanských hradišť“ ve Šluknovském zámku 
2.4    Smlouva o spolupráci – výstava „Fenomén MERKUR“ ve Šluknovském zámku  
2.5    Zámecké slavnosti 2014 – Příkazní smlouva se sdružením Festive Česká Kamenice  

3. ORŽP 
3.1 Zadání VZMR na služby „Odvoz a odstranění odpadu z provozu sběrného dvora  

a vzniklých z úklidu města“ 
4. OE 

4.1 Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden  
až prosinec 2013 

4.2 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2014 
5. OSM 

5.1 Pozemky 
5.2 Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 5700000220 na rozšíření pojištění nového majetku města  
5.3 Přidělování bytů v majetku města pro občany v tíživé sociální situaci – vzorová nájemní 

smlouva  
6. Smlouva o dílo – zpracování projektu a studie proveditelnosti do 22. výzvy Integrovaného 

operačního programu MMR ČR na IT technologie 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 

2. Odbor kultury (OK) 
2.1 Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů ze dne 06.12.1996 
Usnesení č. 1/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek smlouvy o nákupu, 
zpracování a distribuci knižních fondů ze dne 06.12.1996 mezi městem Šluknov a Městskou 
knihovnou Děčín, p. o., Karla Čapka 1441/3, 406 55 Děčín I, dle návrhu. 
2.2 Smlouva o nepodnikatelském nájmu movitých věcí (expozice ve Šluknovském zámku) 
Usnesení č. 2/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nepodnikatelském nájmu 
movitých věcí mezi městem Šluknov a Národním památkovým ústavem, Valdštejnské náměstí 
3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ 75032333, za který jedná územní památková správa na 
Sychrově, Zámek Sychrov 3, 463 44 Sychrov na nájem exponátů do interiérové instalace 
zámku Šluknov od 11.03.2014 do 31.12.2014, za nájemné ve výši 30.000 Kč bez DPH, dle 
návrhu 
Usnesení č. 3/100R/2014: Rada města Šluknov zcela svěřuje svou vyhrazenou pravomoc 
k rozhodování o uzavírání smluv o nepodnikatelském nájmu movitých věcí (movitých 
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kulturních památek) z mobiliárního fondu SZ Sychrov Odboru kultury Městského úřadu 
Šluknov s účinností od 18.03.2014, v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.  
2.3 Smlouva o dočasném pronájmu expozice – výstava „Od doby kamenné do doby  

slovanských hradišť“ ve Šluknovském zámku 
Usnesení č. 4/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dočasném pronájmu 
expozice ve Šluknovském zámku „Muzeum a škola – Od doby kamenné do doby slovanských 
hradišť“ mezi městem Šluknov a Městským muzeem a galerií Polička, Tylova 114, 572 01 
Polička, na dobu od 19.05.2014 do 13.07.2014, za nájemné ve výši 17.000 Kč, dle návrhu. 
2.4 Smlouva o spolupráci – výstava „Fenomén MERKUR“ ve Šluknovském zámku  
Usnesení č. 5/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi městem 
Šluknov a XXX na pořádání výstavy „Fenomén MERKUR“ ve Šluknovském zámku v době od 
03.06.2014 do 18.09.2014, s úhradou spolupořadateli ve výši 5.000 Kč, dle návrhu. 
2.5 Zámecké slavnosti 2014 – Příkazní smlouva se sdružením Festive Česká Kamenice 
Usnesení č. 6/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na zprostředkování 
zajištění kulturního a doprovodného programu na akci „Zámecké slavností 2014“ ve dnech 
27.06.2014 až 29.06.2014 mezi městem Šluknov a sdružením Festive se sídlem Lipová 1, 407 21 
Česká Kamenice, IČ 22718745, za cenu 248.500 Kč včetně DPH, dle návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
3.1 Zadání VZMR na služby „Odvoz a odstranění odpadu z provozu sběrného dvora 

a vzniklých z úklidu města“ 
Usnesení č. 7/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby „Odvoz a odstranění odpadu z provozu sběrného dvora a vzniklých 
z úklidu města“ firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539. 
Usnesení č. 8/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 2/2014 od 
01.04.2014 na dobu neurčitou na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby „Odvoz 
a odstranění odpadu z provozu sběrného dvora a vzniklých z úklidu města“ mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, za cenu dle přílohy č. 1 smlouvy, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor ekonomický (OE) 
4.1 Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období leden  

 až prosinec 2013 
Usnesení č. 9/100R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2013. 
4.2 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2014 
Usnesení č. 10/100R/2014: Rada města Šluknov projednala návrh rozpočtu města na rok 2014 
a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozpočet schválit. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 
5.1 Pozemky 
5.1.1 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 11/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronajmout, na dobu neurčitou od 
19.03.2014, XXX, ze svého majetku část níže uvedeného pozemku. 
P. p. č. část 775, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 280 m2 (z celkové 1054 m2)  
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
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5.1.2 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 12/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronajmout, na dobu neurčitou od 
19.03.2014, XXX, ze svého majetku část níže uvedeného pozemku.  
P. p. č. část 12, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 15 m2  
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
5.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 13/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  
P. p. č. 787/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zastavěná plocha, výměra: 185 m2 
účel: pozemek pod stavbou RD, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
P. p. č. 787/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 153 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
5.1.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 14/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 26/2, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: Trvalý travní porost, výměra: 871 m2  
účel: stavba RD, cena:  1,00 Kč/m2/rok 
5.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku  
Usnesení č. 15/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 26/2, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: Trvalý travní porost, výměra: 871 m2  
účel: stavba RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný prodej 
pozemků pro výstavu RD).   
5.1.6 Zveřejnění záměru darování pozemku 
Usnesení č. 16/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru darovat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č.: část 1524/1, vedený v GP č. 1718-212/2013 jako 1524/13, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 114 m2, dle GP č. 1718-212/2013 
účel: převod komunikace, cena: bezúplatně - dar 

5.2 Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 5700000220 na rozšíření pojištění nového majetku 
města  

Usnesení č. 17/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě 
o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění 
odpovědnosti za škodu č. 5700000220 mezi městem Šluknov a Mateřskou školou Šluknov, 
příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského a Triglav pojišťovnou, a. s., se 
sídlem Novobranská 544/1, 602 00 Brno, IČ 250 73 958, dle předloženého návrhu. 
5.3 Přidělování bytů v majetku města pro občany v tíživé sociální situaci – vzorová nájemní 

smlouva 
Usnesení č. 18/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Nájemní smlouvu dle 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník pro občany v tíživé sociální situaci s platností od 
01.04.2014, dle předloženého návrhu.  
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6. Smlouva o dílo – zpracování projektu a studie proveditelnosti do 22. výzvy 
Integrovaného operačního programu MMR ČR na IT technologie 

Usnesení č. 19/100R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a společnosti SOLEDPRO, s. r. o., se sídlem Na Sklípku 373/34, 400 07 Ústí nad 
Labem, IČ 27316688, na zpracování projektové žádosti a studie proveditelnosti a následnou 
realizaci projektu na IT technologie pro město Šluknov z 22. výzvy Integrovaného operačního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dle návrhu.  

7. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

8. Diskuze 
Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová v. r.        
starostka města 


