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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 107. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 23. června 2014 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OE 

2.1  Návrh Směrnice č. 6/2014 – Oběh účetních dokladů, Směrnice č. 7/2014 – Evidence   
a účtování majetku a Směrnice č. 8/2014 – Harmonogram účetní závěrky 

3. ORŽP 
3.1 VZMR na akci „Výměna oken MŠ Svojsíkova č. p. 352, Šluknov“ – rozhodnutí 

Zadavatele 
3.2 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce nám. Míru Šluknov – I. etapa“ 
3.3 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku na  

Císařský Šluknov – I. a II. etapa“ 
4. OK 

4.1    Darovací smlouva s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. – Zámecké  
         Slavnosti 2014 

 4.2    Darovací smlouva s Václavem Kropáčkem – Zámecké slavnosti 2014 
5. OSM 

5.1   Majetkové záležitosti – nebytové prostory v majetku města 
5.2   VZMR na akci „‘Výměna oken a dveří na čp. 1093 v ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“ 
5.3   Žádosti občanů – žádost o odpuštění nájemného v nebytovém prostoru v sauně 
5.4    Pozemky  

6. Projekt „Město Šluknov – obnova IT infrastruktury“ – podání projektové žádosti 
7. Informace starostky  
8. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení č. 1/107R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o splnění Usnesení 
č. 9/102R/2014. 

2. Odbor ekonomický (OE)  
2.1 Návrh Směrnice č. 6/2014 – Oběh účetních dokladů, Směrnice č. 7/2014 – Evidence 

a účtování majetku a Směrnice č. 8/2014 – Harmonogram účetní závěrky 
Usnesení č. 2/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 6/2014  
– Oběh účetních dokladů s účinností od 01.07.2014, dle předloženého návrhu.  
Usnesení č. 3/107R/2014: Rada Směrnici č. 7/2014 – Evidence a účtování majetku 
s účinností od 01.07.2014, dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 4/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 8/2014 – Harmonogram 
účetní závěrky s účinností od 01.07.2014, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
3.1 VZMR na akci „Výměna oken MŠ Svojsíkova č. p. 352, Šluknov“ – rozhodnutí 

zadavatele 
Usnesení č. 5/107R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken MŠ Svojsíkova č. p. 352, Šluknov“, Protokol 
o otevíraní obálek (příloha č. 1) a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze 
dne 19.06.2014.   
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Usnesení č. 6/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje realizaci varianty č. 2 – EORO 
profil 78 + trojité zasklení na akci „Výměna oken MŠ Svojsíkova č. p. 352, Šluknov“.     
Usnesení č. 7/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje výběr nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken MŠ 
Svojsíkova č. p. 352, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou 
veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma 
4business, s. r. o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ 250 37 633 za cenu 727.313 Kč bez 
DPH.  
Usnesení č. 8/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou 4business, s. r. o., Roháčova 188/37, 130 00  Praha 3, IČ 250 37 633 na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken MŠ Svojsíkova č. p. 352, 
Šluknov“, za cenu 727.313 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  
3.2 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce nám. Míru Šluknov –  

I. etapa“ 

Usnesení č. 9/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 mlouvy o dílo 
č. ORŽP 6/2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce nám. Míru 
Šluknov – I. etapa" mezi městem Šluknov a firmou ProProjekt, s. r. o., se sídlem 
Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk III., na prodloužení termínu zajištění inženýrské 
činnosti do 31.07.2014, dle předloženého návrhu. 
3.3 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku na 

Císařský Šluknov – I. a II. etapa“ 
Usnesení č. 10/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 smlouvy o dílo 
č. ORŽP 11/2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce 
a dostavba chodníku na Císařský Šluknov – I. a II. etapa" mezi městem Šluknov a  firmou 
Ing. David Dvořák, Skalní 397/15, 408 01 Rumburk 2, IČ 68285001, na prodloužení termínu 
plnění předání PD k 31.07.2014 a zajištění inženýrské činnosti do 31.08.2014, dle 
předloženého návrhu. 

4. Odbor kultury (OK) 
4.1    Darovací smlouva s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. – Zámecké Slavnosti 

2014 

Usnesení č. 11/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, Šluknov 407 77, 
IČ 25410539 na poskytnutí finančního daru ve výši 25.000 Kč na konání akce města 
„Zámecké slavnosti 2014“, dle návrhu.  
4.2 Darovací smlouva s Václavem Kopáčkem – Zámecké slavnosti 2014 
Usnesení č. 12/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov a panem Václavem Kopáčkem, U Královské louky 6, 150 00 Praha 5, IČ 67273220, 
na poskytnutí věcného daru (odměny do dětských soutěží) ve výši 2.000 Kč na konání akce 
města „Zámecké slavnosti 2014“, dle návrhu.  

5. Odbor správy majetku (OSM) 
5.1 Majetkové záležitosti – nebytové prostory v majetku města 
Usnesení č. 13/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytový prostor o výměře 50 m2 v suterénu budovy č. p. 1051 na městském stadionu  
ve Šluknově. 
5.2 VZMR na akci „Výměna oken a dveří na čp. 1093 v ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“ 
Usnesení č. 14/107R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 1093 v ul. Lužická, 
Šluknov – I. etapa“, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (Příloha č. 1 důvodové 
zprávy) ze dne 18.06.2014.  
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Usnesení č. 15/107R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken 
a dveří na č. p. 1093 v ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“, na základě doporučení Hodnotící 
komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější 
předložil uchazeč, firma OKNOSTYL GROUP, s. r. o., se sídlem Tišnovská 305, 664 34 
Kuřim, IČ 27689719 za cenu 585.475 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 16/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou OKNOSTYL GROUP, s. r. o., se sídlem Tišnovská 305, 664 34 Kuřim, 
IČ 27689719, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna oken a dveří na č. p. 
1093 v ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“ za cenu 585.475 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu.  
5.3 Žádosti občanů – žádost o odpuštění nájemného v nebytovém prostoru v sauně 
Usnesení č. 17/107R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje vyhovět žádosti XXX, a schvaluje 
snížení nájemného za měsíc červenec 2014 o částku ve výši 1.585 Kč, z důvodu uzavření 
sauny od 30.06.2014 do 22.07.2014.  
5.4 Pozemky 
5.4.1 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 18/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na 
částech p. p. č. 2721/10 – trvalý travní porost o výměře dle GP (výměra cca 6 bm), p. p. č. 
2721/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 20 bm) p. p. č. 
2721/9 - trvalý travní porost o výměře dle GP (výměra cca 25 bm) p. p. č. 2721/12 - trvalý 
travní porost o výměře dle GP (výměra cca 12 bm) p. p. č. 1083 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře dle GP (výměra cca 6 bm) p. p. č. 1048 - ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře dle GP (výměra cca 8 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem 
uložení kabelového vedení NN a rozpojovací skříně, výměna svodů, za cenu 20 Kč/bm, 
nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 
02 Děčín IV – Podmokly.  
5.4.2 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 19/107/2014: Rada města Šluknov schvaluje krátkodobý pronájem části níže 
uvedeného pozemku na dobu určitou od 24.06.2014 do 22.07.2014 firmě GA Energo technik, 
s. r. o., Na střílně AB, 330 11 Plzeň, Bolevec – Orlík za cenu 2,50 Kč/m2/období, za účelem 
vybudování dočasné deponie betonových sloupů při rekonstrukci el. vedení na Nové Vsi 
v Rožanech.  
P. p. č.: část 535/1, katastr: Rožany       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 100 m2 

5.4.3 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 20/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu určitou od 01.07.2014 do 30.06.2019 manželům XXX, za cenu 1 Kč/m2/rok, 
za účelem výstavby RD. 
P. p. č. 26/2, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 871 m2  
5.4.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 
Usnesení č. 21/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  
P. p. č. 1725/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 1159 m2 
P. p. č. část 1725/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP (cca 400 m2)  
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účel: podnikání – přístup k vodárně, minimální cena:  200 Kč/m2 + hodnota stromů, kauce: 
5.000 Kč 

5.4.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku  
Usnesení č. 22/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č. 2572/13, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 616 m2 
účel: stavba RD, cena: 1,00 Kč/m2/rok 

6. Projekt „Město Šluknov – obnova IT infrastruktury“ – podání projektové žádosti 
Usnesení č. 23/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje podání projektové žádosti na 
projekt „Město Šluknov – obnova IT infrastruktury“ do 22. výzvy Integrovaného operačního 
programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, dle návrhu. 
Usnesení č. 24/107R/2014: Rada města Šluknov schvaluje financování projektu „Město 
Šluknov – obnova IT infrastruktury“ s celkovými uznatelnými náklady projektu ve výši 
1.939.116 Kč bez DPH (2014 – 2015) a financování spoluúčasti města na tomto projektu ve 
výši 290.867,40 Kč, tj. 15 %.  

7. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

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


