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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 109. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 21. července 2014 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OE 

2.1 Změna odpisového plánu na rok 2014 – Mateřská škola Šluknov 
2.2 Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2014 

3. OK 
3.1    Smlouva o provedení uměleckého výkonu – adventní koncert v kostele sv. Václava 
3.2    Smlouva o provedení uměleckého výkonu – klavírní koncert ve Šluknovském  
         zámku 
3.3    Smlouva o vystoupení – Zábavný koktejl Petra Martináka v Domě kultury  

4. OSM  
 4.1 Přidělení bytů – uzavření nájemních smluv 
 4.2 Majetkové záležitosti – nebytové prostory  
 4.3 Pozemky 

5. ORŽP 
5.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Nadace ČEZ pro projekt „Výsadba ovocné aleje na 

Knížecí“ 
5.2 VZMR na akci „Pasport zeleně a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města 

Šluknov“ – vyhlášení 
5.3 VZMR na akci „Zateplení mateřské školy ul. Žižkova 1032, Šluknov“ 
5.4 VZMR na akci „Demolice havarijní jímky u Toposu na p. p. č. 1978/3 v k. ú. Šluknov“ 
5.5  

6. Zápis do kroniky města za rok 2013 
7. Informace starostky  
8. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 

2. Odbor ekonomický (OE)  
2.1 Změna odpisového plánu na rok 2014 – Mateřská škola Šluknov 
Usnesení č. 1/109R/2014: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, schvaluje změnu odpisového 
plánu mateřské školy na rok 2014 dle předloženého návrhu.  
2.2 Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2014 
Usnesení č. 2/109R/2014: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 2 za rok 2014 dle předloženého návrhu.  

3. Odbor kultury (OK) 
3.1 Smlouva o provedení uměleckého výkonu – adventní koncert v kostele sv. Václava 
Usnesení č. 3/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého 
výkonu – Adam Viktora, varhany a Gabriela Eibenová, zpěv, mezi městem Šluknov 
(pořadatel) a agenturou Arbor – občanské sdružení pro duchovní kulturu, zastoupenou 
Martinem Prokešem, Klášterní 464/11, 470 01 Česká Lípa, IČ 70820503, na adventní koncert 
dne 21.12.2014 od 15.00 hod v kostele sv. Václava, dle návrhu. 
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3.2 Smlouva o provedení uměleckého výkonu – klavírní koncert ve Šluknovském zámku 
Usnesení č. 4/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění uměleckého 
výkonu – Antonín Dvořák “Slovanské tance“ mezi městem Šluknov (pořadatel) a agenturou 
Bohemorum, s. r. o., zastoupenou Martinem Prokešem, Klášterní 464/11, 470 01 Česká Lípa, 
IČ 28689810 na koncert  v rámci mezinárodního festivalu „Lípa Musika“, konaný dne 
02.10.2014 od 19.00 hod ve Šluknovském zámku.   
3.3 Smlouva o vystoupení – Zábavný koktejl Petra Martináka v Domě kultury 
Usnesení č. 5/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o vystoupení – Zábavný 
koktejl Petra Martináka, mezi městem Šluknov (pořadatel) a agenturou KNY zastoupenou 
Antonínem Kny, Zelená 944/5, 160 00 Praha 6, IČ 65437217, na představení, konané dne 
22.10.2014 od 19.00 hod v Domě kultury Šluknov, dle návrhu.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 
4.1 Přidělení bytů – uzavření nájemních smluv 
Usnesení č. 6/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.08.2014 do 31.12.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
685, č. b. 8, ul. Jiráskova, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+1, č. b. 8, č. p. 685, ul. Jiráskova, 407 77 Šluknov, pro XXX.   
Usnesení č. 7/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.08.2014 do 31.12.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
746, č. b. 4, ul. Budišínská, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+2, č. b. 4, č. p. 746, ul. Budišínská, 407 77 Šluknov, pro XXX.   
Usnesení č. 8/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.08.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 126, č. b. 5,  
ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+0, č. b. 5, č. p. 126, ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, pro XXX.   
Usnesení č. 9/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.08.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. 
11, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
byt 1+0, č. b. 11 č. p. 1093, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, pro XXX.   

4.2 Majetkové záležitosti – nebytové prostory 
Usnesení č. 10/109R/2014: Rada města rozhoduje pronajmout na dobu určitou do 31.12.2015 
nebytový prostor v suterénu budovy na Městském stadionu Slávy Novotného ve Šluknově, 
XXX, za účelem provozování fitcentra. 
Usnesení č. 11/109R/2014: Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor  
č. 5/NNP/2014 na dobu určitou do 31.12.2015 mezi městem Šluknov a XXX, na pronájem 
nebytových prostor v suterénu budovy Městského stadionu Slávy Novotného ve Šluknově, 
ul. Žižkova čp. 1051, za účelem provozování fitcentra, dle návrhu. Celková výměra 
pronajatého prostoru činí 50 m2. Dohodnuté nájemné za celkovou pronajatou plochu 
nebytového prostoru činí 750 Kč měsíčně. 
4.3 Pozemky 
4.3.1 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 12/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu určitou od 01.08.2014 do 31.07.2019 XXX, za cenu 1,00 Kč/m2/rok, za 
účelem stavby RD. 
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P. p. č. 2572/13, katastr:  Království, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 616 m2 
účel: stavba RD, cena: 1,00 Kč/m2/rok 
4.3.2 Smlouva o provedení stavby 

Usnesení č. 13/109R/2014: Rada města Šluknov ruší usnesení č. 6/108R/2014 ve znění: 
„Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o provedení stavby „REKO silnice II/266 Rumburk 
- Šluknov“ dle přiloženého návrhu. 
Usnesení č. 14/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení stavby na 
pozemku na akci „REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov“, dle předloženého návrhu. 
4.3.3 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 15/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 842 – ostatní plocha, ostatní komunikace dle GP (výměra cca 5 m2) v k. ú. Šluknov, 
obec Šluknov, za účelem umístění plynové přípojky pro RD čp. 509 na p. p. č. 837 v k. ú. 
Šluknov, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch RWE GasNet, 
s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ:27295567, žadatel p. Petr Houdek, Smetanova 
1252/4, 408 01 Rumburk.    

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
5.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Nadace ČEZ pro projekt „Výsadba ovocné 

aleje na Knížecí“ 
Usnesení č. 16/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu 
z Nadace ČEZ pro projekt „Výsadba ovocné aleje na Knížecí“, dle  předloženého návrhu.  
5.2 VZMR na akci „Pasport zeleně a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích 

města Šluknov“ – vyhlášení.  
Usnesení č. 17/109R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pasport zeleně  
a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Šluknov“, a to za použití 
elektronického nástroje a oslovením firem dle návrhu. 
Usnesení č. 18/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pasport zeleně  
a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Šluknov“, dle předloženého 
návrhu. 
Usnesení č. 19/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Pasport zeleně  
a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Šluknov“ ve složení: 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Mgr. Martin Chroust, Ing. Dagmar Mertlová, Bc. Michal 
Bušek, Bc. Marek Kopecký (členové) a náhradníci:  Bc. Zdeněk Černý, Božena Naňáková, 
Zdeněk Polesný, Ladislav Čurgali, Ing. Petr Masopust. 
5.3 VZMR na akci „Zateplení mateřské školy ul. Žižkova 1032, Šluknov“ 
Usnesení č. 20/109R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zateplení mateřské školy ul. Žižkova 
1032, Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem dle návrhu. 
Usnesení č. 21/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení mateřské školy ul. 
Žižkova 1032, Šluknov“, dle předloženého návrhu.  
Usnesení č. 22/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Zateplení mateřské školy ul. 
Žižkova 1032, Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Eva Heinzová, 
Ing. Dagmar Mertlová, Bc. Michal Bušek, Ing. Stanislav Mašek, (členové) a náhradníci 
Bc. Marek Kopecký, Bc. Zdeněk Černý, Zdeněk Polesný, Ladislav Čurgali.  
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5.4 VZMR na akci „Demolice havarijní jímky u Toposu na p. p. č. 1978/3 v k. ú. Šluknov“ 
Usnesení č. 23/109R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Demolice havarijní jímky na p. p. č. 1978/3 v k. ú. Šluknov„ firmě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za 
nabídkovou cenu 244.249,65 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 24/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 21/2014 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Demolice havarijní jímky na p.p.č. 1978/3 
v k.ú. Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., 
sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 244.249,65 Kč bez DPH, 
dle předloženého návrhu.  
5.5 VZMR na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD lokalita u Toposu Šluknov“ 
Usnesení č. 25/109R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD 
lokalita u Toposu Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem dle 
návrhu. 
Usnesení č. 26/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Infrastruktura pro 3 RD  
a 1 BD lokalita u Toposu Šluknov“ dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 27/109R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Infrastruktura pro 
3 RD a 1 BD lokalita u Toposu Šluknov“  ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), 
Ing. Dagmar Mertlová, Bc. Michal Bušek, Ing. Stanislav Mašek, Ing. Petr Masopust (členové) 
a náhradníci Bc. Marek Kopecký, Bc. Zdeněk Černý, Zdeněk Polesný, Ladislav Čurgali.  

6. Zápis do kroniky města za rok 2013 
Usnesení č. 28/109R/2014: Rada města Šluknov projednala a schvaluje zápis do kroniky 
města za rok 2013 dle návrhu po doplnění. 

7. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

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


