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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 105. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 26. května 2014 v kanceláři starostky 
Program jednání: 

 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OK 

2.1   Příloha č. 1 – Ceník služeb Provozního řádu areálu Šluknovského zámku  
  – částečné zvýšení vstupného za prohlídkový okruh 

2.2   Smlouva o provedení kulturního představení – Hrátky s Michaelou Dolinovou  
  a Milanem Duchkem 

 2.3   Smlouva o reklamě a propagaci na Zámeckých slavnostech 2014 s firmou Plaston CR 
2.4   Změna cen inzerce ve Šluknovských novinách  

3. OE 
3.1   Informace o plnění rozpočtu města za leden až březen 2014 
3.2   Závěrečný účet města za rok 2013 a schválení účetní závěrky města k 31.12.2013 
3.3   Návrh na zrušení OZV č. 1/2006 

4. ORŽP 
4.1   VZMR na akci „Výměna oken MŠ Svojsíkova č. p. 352 Šluknov“ - vyhlášení 
4.2 VZMR na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 

Šluknov“ – rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
o dílo  

5. OSM 
5.1    Přidělení bytu 
5.2    Majetkové záležitosti – smlouva o nájmu nebytových prostor v Domě kultury   
5.3    VZMR na akci „Oprava fasády na čp. 915 v ul. Fügnerova, Šluknov“ – rozhodnutí  

   zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo 
5.4    VZMR na akci „Dodávka a montáž IRTN v bytech ve vlastnictví města Šluknov“  

   – rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo  
   a o odečítací a rozúčtovací službě 

5.5    VZMR na akci „Výměna oken a dveří na čp. 1093 v ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“  
   – vyhlášení 

5.6    Darovací smlouvy, zrušení pojistných smluv  
5.7    Pozemky 

6. Informace starostky  
7. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení č. 1/105R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o splnění Usnesení 
č. 13/103/2014 a o splnění Usnesení č. 4/104R/2014.   

2. Odbor kultury (OK) 
2.1 Příloha č. 1 – Ceník služeb Provozního řádu areálu Šluknovského zámku  

– částečné zvýšení vstupného za prohlídkový okruh 
Usnesení č. 2/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Přílohu č. 1  Ceník služeb 
Provozního řádu areálu Šluknovského zámku s účinností od 01.06.2014, dle návrhu.  
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2.2 Smlouva o provedení kulturního představení – Hrátky s Michaelou Dolinovou  
a Milanem Duchkem 

Usnesení č. 3/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení představení 
„Hrátky s Michaelou Dolinovou a Milanem Duchkem“ dne 29.08.2014 od 15:00 hodin 
v zámeckém parku, mezi městem Šluknov (pořadatel) a Vítězslavem Čackým, Štěpánská 
2656, 272 01 Kladno, IČO 48580171, zastoupeným Martinou Čackou Spišiakovou (agentura), 
za cenu 10.500 Kč bez DPH, dle návrhu. 
2.3 Smlouva o reklamě a propagaci na Zámeckých slavnostech 2014 s firmou Plaston CR 
Usnesení č. 4/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o reklamě  
a propagaci mezi městem Šluknov a firmou PLASTON CR, s. r. o., Královská 1972, Šluknov 
407 77, IČ 48292079, na propagaci společnosti PLASTON CR, s. r. o. na kulturních akcích, 
zejména na Zámeckých slavnostech 2014, za úplatu ve výši 80.000 Kč bez DPH, dle návrhu. 
2.4 Změna cen inzerce ve Šluknovských novinách 
Usnesení č. 5/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje změnu cen za inzerci ve 
Šluknovských novinách od červencového vydání (2014) Šluknovských novin, dle návrhu. 

3. Odbor ekonomický (OE)  
3.1 Informace o plnění rozpočtu města za leden až březen 2014 
Usnesení č. 6/105R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2014. 
3.2 Závěrečný účet města za rok 2013 a schválení účetní závěrky města k 31.12.2013 
Usnesení č. 7/105R/2014: Rada města Šluknov projednala celoroční hospodaření a návrh 
závěrečného účtu města Šluknov za rok 2013 a doporučuje zastupitelstvu města schválit 
závěrečný účet města za rok 2013 a rozhodnout o vyjádření souhlasu s celoročním 
hospodařením města za rok 2013 bez výhrad.  

Usnesení č. 8/105R/2014: Rada města Šluknov projednala účetní závěrku města sestavenou 
k 31.12.2013 a doporučuje zastupitelstvu města tuto účetní závěrku schválit. 
3.3 Návrh na zrušení OZV č. 1/2006 
Usnesení č. 9/105R/2014: Rada města Šluknov projednala a doporučuje zastupitelstvu 
města schválit obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška 
č. 1/2006 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 29.06.2006. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
4.1 VZMR na akci „Výměna oken MŠ Svojsíkova č. p. 352 Šluknov“ – vyhlášení 
Usnesení č. 10/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken MŠ Svojsíkova  
č. p. 352 Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem dle návrhu.  
Usnesení č. 11/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken MŠ Svojsíkova č. p. 
352 Šluknov“, dle předloženého návrhu.  
Usnesení č. 12/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Výměna oken MŠ Svojsíkova 
č. p. 352 Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Ing. Dagmar Mertlová, Bc. 
Michal Bušek, Eva Heinzová, Ing. Petr Masopust (členové) a náhradníci Bc. Marek Kopecký, 
Bc. Zdeněk Černý, Zdeněk Polesný, Ladislav Čurgali. 

4.2 VZMR na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 
Šluknov“ – rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy 
o dílo 

Usnesení č. 13/105R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského  
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T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1)  
a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 19.05.2014. 
Usnesení č. 14/105R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení uchazeče  
z další účasti v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení 
tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, firmy WAKOS, s. r. o., 
Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, IČ 62241834, a to v souladu s doporučením Hodnotící 
komise na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných 
zakázkách, v platném znění. 
Usnesení č. 15/105R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zateplení 
tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, na základě doporučení 
Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako 
nejvhodnější předložil uchazeč, firma STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, 
IČ 43222323 za cenu 2.697.304 Kč bez DPH.  
Usnesení č. 16/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou STAMO, spol. s r. o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín I, IČ 43222323 na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského 
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, za cenu 2.697.304 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 
5.1 Přidělení bytu 
Usnesení č. 17/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou od 01.06.2014 do 31.12.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 10, č. b. 1, část Království, Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+2, č. b. 1, č. p. 10, část Království, Šluknov, pro XXX.  

5.2 Majetkové záležitosti – smlouva o nájmu nebytových prostor v Domě kultury 
Usnesení č. 18/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu jednotky 
(nebytového prostoru) č. 4/NNP/2014 na dobu určitou od 01.06.2014 do 30.05.2024 mezi 
městem Šluknov a Schrödingerovým institutem, IČ 71341510, se sídlem Střelecká 1800, 
407 47 Varnsdorf, zastoupeným Bc. Gabrielou Doušovou, na pronájem jednotky 
(nebytových prostor) v budově č. p. 321, ul. T. G. Masaryka, 407 77 Šluknov, za účelem 
činnosti uměleckého atelieru. Celková výměra pronajatého prostoru činí 30,0 m2. 
Dohodnuté nájemné za celkovou pronajatou plochu prostoru činí 600 Kč měsíčně.  
5.3 VZMR na akci „Oprava fasády na čp. 915 v ul. Fügnerova, Šluknov“ – rozhodnutí 

zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo 
Usnesení č. 19/105R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava fasády na č. p. 915 v ul. Fügnerova, 
Šluknov“, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 
21.05.2014. 
Usnesení č. 20/105R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava fasády na 
čp. 915 v ul. Fügnerova, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma 
SIOPS, spol. s r. o., se sídlem Vilémov č. p. 4, 407 80 Vilémov u Šluknova, IČ 47283858, za 
cenu 582.588,44 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 21/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou SIOPS, spol. s r. o., se sídlem Vilémov čp. 4, 407 80 Vilémov u Šluknova, 
IČ 47283858, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava fasády na č. p. 
915 v ul. Fügnerova, Šluknov“ za cenu 582.588,44 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  
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5.4 VZMR na akci „Dodávka a montáž IRTN v bytech ve vlastnictví města Šluknov“  

– rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo  
a o odečítací a rozúčtovací službě 

Usnesení č. 22/105R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž IRTN v bytech ve vlastnictví 
města Šluknov“, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 1 důvodové zprávy) ze 
dne 21.05.2014. 
Usnesení č. 23/105R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž 
IRTN v bytech ve vlastnictví města Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na 
výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, 
firma ista Česká republika, s. r. o., se sídlem Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČ 61056758 
za cenu 330.854 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 24/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo a o odečítací 
 a rozúčtovací službě mezi městem Šluknov a firmou ista Česká republika, s. r. o., se sídlem 
Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5, IČ 61056758, na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci 
„Dodávka a montáž IRTN v bytech ve vlastnictví města Šluknov“, za cenu 330.854 Kč bez 
DPH, dle předloženého návrhu. 
5.5 VZMR na akci „Výměna oken a dveří na čp. 1093 v ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“  – 

vyhlášení 
Usnesení č. 25/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na čp. 1093 
v ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“, a to za použití elektronického nástroje  
a oslovením firem dle návrhu.  
Usnesení č. 26/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na čp. 1093 
v ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“ dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 27/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 
1093 v ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), 
Ing. Petr Masopust, Ing. Dagmar Mertlová, Bc. Michal Bušek, Jiří Beneš (členové) 
a náhradníci Mgr. Eva Džumanová, Bc. Zdeněk Černý, Ing. Stanislav Mašek a Zdeněk 
Hochmann. 
5.6 Darovací smlouvy, zrušení pojistných smluv 
5.6.1 Darovací smlouva – Ústecký kraj 
Usnesení č. 28/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu  
č. 14/SML 1205 mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 
Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle návrhu.   
5.6.2 Darovací smlouva – SK Plaston Šluknov 
Usnesení nepřijato. 
5.6.3 Ukončení pojistných smluv 
Usnesení č. 29/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Pojistné smlouvy 
o komplexním pojištění vozidla – NAMÍRU č. 6290505230 uzavřené mezi městem Šluknov 
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku  
u Městského soudu v Praze, sp. Zn. B 1897, ke dni 29.05.2014. 
Usnesení č. 30/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Pojistné smlouvy 
o komplexním pojištění vozidla – NAMÍRU č. 6290694844 uzavřené mezi městem Šluknov 
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 
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Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp. Zn. B 1897, ke dni 29.05.2014. 
Usnesení č. 31/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Pojistné smlouvy 
o komplexním pojištění vozidla – NAMÍRU č. 6293464964 uzavřené mezi městem Šluknov 
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp. Zn. B 1897, ke dni 29.05.2014. 
Usnesení č. 32/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Pojistné smlouvy 
o komplexním pojištění vozidla – NAMÍRU č. 6293465406 uzavřené mezi městem Šluknov 
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp. Zn. B 1897, ke dni 29.05.2014. 
5.7 Pozemky 
5.7.1 Pronájem pozemků 
Usnesení č. 33/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronajmout, na dobu neurčitou 
od 27.05.2014,  XXX ze svého majetku níže uvedené pozemky.  
P. p. č. 2464/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost 
výměra: 1.352 m2 

P. p. č. 2459, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost 
výměra: 615 m2 

účel: pastva koní, cena:  0,10 Kč/m2/rok 
5.7.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 34/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 125/15, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 536 m2 
účel: zahrada, cena:  40 Kč/m2 
5.7.3 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 35/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 839, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 240 m2 
účel: zahrada, minimální cena:  40 Kč/m2 
5.7.4 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku 
Usnesení č. 36/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. část 13, katastr:  Královka, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP cca 450 m2 
účel: zabezpečení svahu, minimální cena:  40 Kč/m2 
5.7.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 37/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat 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, minimální cena:  70 Kč/m2 
5.7.6 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku 
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Usnesení č. 38/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č. část 3001/1, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 450 m2 
účel: podnikání, minimální cena: 200 Kč/m2 

 

 
5.7.7 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků 
Usnesení nepřijato. 
5.7.8 Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků 
Usnesení nepřijato. 
5.7.9 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 39/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 2572/13, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 616 m2 
účel: stavba RD, cena: dle Zásad prodeje pozemků ve vlastnictví obce čl. 4 (podporovaný prodej 
pozemků pro výstavu RD).   
5.7.10  Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 40/105R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 166/1, katastr:  Kunratice u Šluknova, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 959 m2 
účel: zahrada k novému rekreačnímu domu, který bude postaven na st. p. č. 5, cena:  40 Kč/m2 
5.7.11 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 41/105R/2014: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 225, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1029 m2 
účel: zahrada, cena:  40 Kč/m2 
5.7.12 Žádost o zrušení předkupního práva 
Usnesení č. 42/105R/2014: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
zrušit předkupní právo pro město Šluknov na pozemku st. p. č. 349 – zastavěná plocha 
s domem č. p. 324  v k. ú. Království. 

6. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

7. Diskuze  
Usnesení nepřijato.  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


