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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 102. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 14. dubna 2014 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OKS 

2.1 Směrnice č. 3/2014 k provozu motorových vozidel  
3. MP 

3.1 Kupní smlouvy na prodej zbraní  
4. OK 

4.1 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení – Klenoty české hudby ve Šluknovském 
zámku 

4.2 Smlouva o spolupráci s firmou Seznam.cz, a. s. 
4.3 Šluknovské noviny – změna šéfredaktora a doplnění redakční rady 

5. ORŽP 
5.1  Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a. s. 
5.2  Zadání VZMR na akci „Oprava povrchu komunikace u Šluknovského zámku“ 
5.3    VZMR na akci „Lesní hospodářský plán LHC město Šluknov 01.01.2016 –    
         31.12.2025“ – Smlouva o dílo 

6. OSM 
6.1    Pozemky 
6.2    Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8001012013 – skupinové pojištění úrazu pro členy 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Šluknov 
6.3    Žádosti občanů – Kupní smlouva na koupi kuchyňské linky – Ing. Kolonečný 
6.4    Majetkové záležitosti – Smlouva o nájmu nebytových prostor v Domě kultury – spolek 

Seveřan 
6.5    Přehled složených peněžitých jistot (kaucí) za nájemní byty v majetku města a návrh na 

jejich vrácení u bytů v pečovatelském domě v Lužické ulici 
7. Žaloba města proti firmě SEVERNÍ STAVEBNÍ – CZ, spol. s r. o. a firmě Jiří Záborský  
8. OE 

8.1 Žádosti o poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým  
   organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2014    

9. Informace starostky  
10. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 

2. Odbor komunálních služeb (OKS)  
2.1 Směrnice č. 3/2014 k provozu motorových vozidel  
Usnesení č. 1/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 3/2014 k provozu 
motorových vozidel s účinností od 01.05.2014 dle předloženého návrhu.  

3. Městská policie (MP)  
3.1 Kupní smlouvy na prodej zbraní  
Usnesení č. 2/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Šluknov (prodávající) a Střední lesnickou školou a Střední odbornou školou sociální,  
IČ 47274719, se sídlem T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov (kupující) na prodej 1 ks 
revolveru zn. ASTRA, ráže 9 mm Luger za cenu 1.450 Kč, dle návrhu.  
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Usnesení č. 3/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje kupní smlouvu mezi městem 
Šluknov (prodávající) a firmou Řehák & Řehák, v. o. s., IČ 26003147, se sídlem Chorinova 
23, 560 02 Česká Třebová (kupující) na prodej 7 ks revolverů zn. ASTRA, ráže 9 mm Luger 
za celkovou cenu 10.150 Kč, dle návrhu.  

4. Odbor kultury (OK) 
4.1 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení – Klenoty české hudby ve Šluknovském 

zámku 
Usnesení č. 4/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění  uměleckého 
vystoupení – Klenoty české hudby mezi městem Šluknov a paní Danielou Demuthovou, Nad 
Krocínkou 70, 190 00 Praha 9 Polička, IČ 75901544, na uskutečnění koncertu dne 30.05.2014 
ve Šluknovském zámku, za částku 15.000 Kč, dle návrhu. 
4.2 Smlouva o spolupráci s firmou Seznam.cz, a. s. 
Usnesení č. 5/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi 
městem Šluknov a firmou Seznam.cz, a. s., se sídlem Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, 
IČ261686, na bezplatné zveřejnění informací o městě Šluknov na portálech, spravovaných 
firmou Seznam.cz (www.firmy.cz, www.mapy.cz) na dobu neurčitou, dle navrženého znění. 
4.3 Šluknovské noviny – změna šéfredaktora a doplnění redakční rady 
Usnesení č. 6/102R/2014: Rada města Šluknov odvolává p. Davida Hlinku z funkce 
šéfredaktora Šluknovských novin ke dni 10.06.2014. 
Usnesení č. 7/102R/2014: Rada města Šluknov jmenuje p. Mgr. Petra Tomance  
do funkce šéfredaktora Šluknovských novin ode dne 11.06.2014.  
Usnesení č. 8/102R/2014: Rada města Šluknov za účelem doplnění redakční rady 
Šluknovských novin jmenuje pp. Mgr. Alenu Müllerovou, Emílii Procházkovou, Ing. Milana 
Kořínka a Davida Hlinku členy redakční rady Šluknovských novin ode dne 11.06.2014. 
Redakční rada tak bude mít sedm členů.  
Usnesení č. 9/102R/2014: Rada města Šluknov ukládá p. Mgr. Petru Tomancovi, oznámit 
Ministerstvu kultury ČR v souladu s § 7 odst. 7 zákona č. 46/2000 Sb.,  
o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, změny registrovaných údajů Šluknovských novin 
nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy změny nastaly. Termín: do 12.06.2014.  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
5.1 Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů – EKO-KOM, a. s. 
Usnesení č. 10/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění zpětného 
odběru a využití odpadů z obalů č. OS201420000401 mezi městem Šluknov a firmou EKO-
KOM, a. s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701, dle předloženého návrhu. 
5.2 Zadání VZMR na akci „Oprava povrchu komunikace u Šluknovského zámku 
Usnesení č. 11/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava povrchu komunikace u Šluknovského zámku“ firmě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539. 
Usnesení č. 12/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 12/2014 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava povrchu komunikace u Šluknovského 
zámku“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu 309.066 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu. 
5.3 VZMR na akci „Lesní hospodářský plán LHC město Šluknov 01.01.2016 – 31.12.2025“ 

– Smlouva o dílo 
Usnesení č. 13/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 13/2014 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Lesní hospodářský plán LHC Město Šluknov 
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01.01.2016 – 31.12.2025“ mezi městem Šluknov a firmou EKOLES-PROJEKT, s. r. o., 
Riegrova 4338/12, 466 01 Jablonec nad Nisou, IČ 61324767, za cenu ve výši 97.679,30 Kč 
bez DPH, dle předloženého návrhu.  
Usnesení č. 14/102R/2014: Rada města Šluknov ukládá ředitelce ZŠ J. Vohradského 
pí Mgr. Evě Hertlové vyřešit regulaci tepla v tělocvičně (za účelem možnosti snížení teploty) 
výměnou ventilů s termohlavicemi na radiátorech. Termín do: 31.08.2014. 

6. Odbor správy majetku (OSM) 
6.1 Pozemky 
6.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 15/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 2769/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 108 m2 
účel: přístup ke garáži, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
6.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 16/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 677/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.504 m2 
účel: pastva koní, cena:  0,10 Kč/m2/rok 
6.2 Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 8001012013 – skupinové pojištění úrazu pro členy 

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Šluknov 
Usnesení č. 17/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě 
č. 8001012013 – skupinové pojištění úrazu mezi městem Šluknov a AIG Europe Limited, se 
sídlem The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn, EC3M 4AB, Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska, zapsaná v Rejstříku společnosti pod číslem 01486260, jednající 
prostřednictvím AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, se sídlem 
V Celnici 1031, 110 00 Praha 1, IČ 242 32 777, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 75864, dle předloženého návrhu. 
6.3 Žádosti občanů – Kupní smlouva na koupi kuchyňské linky – Ing. Kolonečný 
Usnesení č. 18/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje kupní smlouvu mezi XXX jako 
prodávajícím a městem Šluknov jako kupujícím, na koupi kuchyňské linky v bytě č. 8 v ul. 
Lužická 662 za celkovou kupní cenu 17.306 Kč do majetku města, dle přiložených dokladů. 
6.4 Majetkové záležitosti – Smlouva o nájmu nebytových prostor v Domě kultury – spolek 

Seveřan 
Usnesení č. 19/102R/2014: Rada města Šluknov zrušuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 25/98R/2014 ze dne 17.02.2014: „Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu 
nebytového prostoru č. 3/NNP/2014 na dobu určitou od 01.03.2014 do 28.02.2024 mezi 
městem Šluknov a Občanským sdružením Seveřan, se sídlem Libušina 838, 407 77 Šluknov 
pronájem nebytových prostor v budově č. p. 321, ul. T. G. Masaryka, 407 77 Šluknov, za 
účelem činnosti divadelního souboru Rolnička. Celková výměra pronajatého prostoru činí 
54,6 m2. Dohodnuté nájemné za celkovou pronajatou plochu prostoru sloužícího 
k podnikání činí 1.864 Kč měsíčně.“ 
Usnesení č. 20/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytového 
prostoru č. 3/NNP/2014 na dobu určitou od 01.05.2014 do 30.04.2024 (10 let) mezi městem 
Šluknov a spolkem Seveřan, se sídlem T. G. Masaryka 321, 407 77 Šluknov na pronájem 
nebytových prostor v budově č. p. 321, ul. T. G. Masaryka, 407 77 Šluknov (Dům kultury), za 
účelem činnosti divadelního souboru Rolnička. Celková výměra pronajatého prostoru činí 
54,6 m2. Dohodnuté nájemné za celkovou pronajatou plochu prostoru sloužícího 
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k podnikání činí 21.120 Kč ročně. 
6.5 Přehled složených peněžitých jistot (kaucí) za nájemní byty v majetku města a návrh 

na jejich vrácení u bytů v pečovatelském domě v Lužické ulici 
Usnesení č. 21/102R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí přehled složených 
peněžitých jistot za nájemní byty v majetku města, dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 22/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje vrácení vybraných peněžních 
jistot níže uvedeným nájemcům bytů zvláštního určení v domě čp. 1093 ul. Lužická, 407 77 
Šluknov. 

Příjmení a jméno Nar. Č. bytu Zaplaceno Částka
XXX  1093-1 27.2.2013 7000,00
XXX  1093-2 28.5.2009 5000,00
XXX  1093-3 28.5.2009 5000,00
XXX  1093-4 1.2.2011 5000,00
XXX  1093-5 1.2.2011 5000,00
XXX  1093-6 11.10.2010 5000,00
XXX  1093-8 15.2.2011 5000,00
XXX  1093-9 21.4.2011 7000,00
XXX  1093-11 25.4.2008 5000,00
XXX  1093-12 30.7.2013 5000,00
XXX  1093-14 21.3.2013 5000,00
XXX  1093-15 24.3.2014    2610,00
XXX  1093-16 7.1.2013 5000,00
XXX  1093-18 4.9.2013 7000,00
XXX  1093-20 16.10.2009 7000,00
XXX  1093-22 10.5.2013 7000,00
XXX  1093-23 13.10.2009 7000,00
XXX  1093-24 6.11.2013 5000,00
XXX  1093-25 2.1.2013 7000,00
XXX  1093-26 12.11.2012 7000,00
XXX  1093-33 25.2.2013 5000,00
XXX  1093-34 4.10.2010 7000,00
XXX  1093-36 31.5.2012 7000,00
XXX  1093-39 22.1.2009 5000,00
XXX  
 

7. Žaloba města proti firmě SEVERNÍ STAVEBNÍ – CZ, spol. s r. o. a firmě Jiří Záborský 
Usnesení č. 23/102R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ponížení výše žalované částky 
v podané žalobě města Šluknov proti firmě SEVERNÍ STAVEBNÍ – CZ, spol. s r. o. a Jiřímu 
Záborskému o zaplacení částky – nároku z odstoupení od Smlouvy o dílo na realizaci akce 
„Rekonstrukce a dostavba ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“ z částky 13.296.693,23 Kč na 
částku 2.826.847,66 Kč, která představuje reálně vynaložené náklady na opravu díla. Výše 
žalované částky je ponížena o 10.469.845,57 Kč.  
Usnesení č. 24/102R/2014: Rada města Šluknov zmocňuje JUDr. Jana Menše a Mgr. Martina 
Koláře, advokáty, k částečnému zpětvzetí žaloby města Šluknov vůči SEVERNÍ STAVEBNÍ – 
CZ, spol. s r. o. a Jiřímu Záborskému o zaplacení částky – nároku z odstoupení od Smlouvy 
o dílo na realizaci akce „Rekonstrukce a dostavba ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“ 
o částku 10.469.845,57 Kč, která převyšuje reálně vynaložené náklady na opravu díla, 
a zároveň k podání žádosti o vrácení poměrné části již zaplaceného soudního poplatku 
ještě před soudním jednáním, nařízeným na 28.04.2014.   
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8. Odbor ekonomický (OE) 
8.1 Žádosti o poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým  

organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města na rok 2014 
Usnesení č. 25/102R/2014: Rada města Šluknov projednala a schvaluje přidělení účelových 
finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2014, a to ve výši do 50.000 Kč na jednu akci nebo činnost, dle 
přílohy. 
Usnesení č. 26/102R/2014: Rada města Šluknov projednala a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit přidělení účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým 
organizacím a fyzickým osobám z rozpočtu města Šluknov na rok 2014,  
a to ve výši nad 50.000 Kč na jednu akci nebo činnost, dle přílohy.  

9. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

10. Diskuze  
Usnesení nepřijato.  
 

  
 
 
Mgr. Eva Džumanová  v. r.       
starostka města 


