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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 p řijatých usneseních 
ze 111. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 4. srpna 2014 v kancelá ři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OE 

2.1   Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2014 
3. ORŽP 

3.1 VZMR na akci „Výstavba odstavných stání a chodníku v ul. Žižkova, k. ú. Šluknov“ – 
přímé zadání 

3.2 Přijetí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje 2014 na akci „Rekonstrukce zázemí 
tělocvičny ZŠ J. Vohradského Šluknov“ 

3.3 Návrh na prohlášení věci za kulturní památku – bývalá sladovna č. p. 645 včetně p. p. č. 
160/1 v k. ú. Šluknov 

4. OSM  
 4.1 VZMR na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 4-5 a 6 v ul. Smetanova, Šluknov“ – 

vyhlášení 
  4.2 Žádost SK Plaston Šluknov  
  4.3 Pozemky 
  4.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou OKNOSTYL Group, s. r. o. 

5. Informace starostky  
6. Diskuze  

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení nep řijato. 

2. Odbor ekonomický (OE)  

2.1 Informace o pln ění rozpo čtu p říjmů a výdaj ů za období leden až červen 2014 

Usnesení č. 1/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a bere na v ědomí informaci 
o pln ění rozpo čtu p říjmů a výdaj ů za období leden až červen 2014. 

3. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

3.1 VZMR na akci „Výstavba odstavných stání a chodn íku v ul. Žižkova, k. ú. Šluknov“ - 
vyhlášení 

Usnesení č. 2/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Výstavba odstavných stání a  chodníku v ul. Žižkova, k. ú. 
Šluknov“ firm ě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539 za nabídkovou cenu 1.369.036 K č bez DPH. 

Usnesení č. 3/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 24/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výstavba odst avných stání a chodníku v ul. 
Žižkova, k. ú. Šluknov“ mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 za cenu 1.369.036 K č bez 
DPH, dle p ředloženého návrhu. 

3.2 Přijetí investi ční dotace z Fondu Ústeckého kraje 2014 na akci „Rek onstrukce zázemí 
tělocvi čny ZŠ J. Vohradského Šluknov“ 

Usnesení č. 4/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje p řijetí investi ční dotace z Fondu 
Ústeckého kraje 2014 k realizaci projektu „Rekonstr ukce zázemí t ělocvi čny ZŠ 
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J. Vohradského Šluknov“ ve výši 300.000 K č při celkových nákladech projektu 1.900.163 K č 
včetně DPH.  

3.3 Návrh na prohlášení v ěci za kulturní památku – bývalá sladovna č. p. 645 včetně 
p. p. č. 160/1 v k. ú. Šluknov 

Usnesení nep řijato.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 VZMR na akci „Vým ěna oken a dve ří na č. p. 4-5 a 6 v ul. Smetanova, Šluknov“ – 
vyhlášení 

Usnesení č. 5/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o zve řejnění výzvy k podání 
nabídky na ve řejnou zakázku malého rozsahu na akci „Vým ěna oken a dve ří na č. p. 4-5 a 6 
v ul. Smetanova, Šluknov“, a to za použití elektron ického nástroje a oslovením firem dle 
návrhu.  

Usnesení č. 6/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje schválit firmy pro oslovení 
k podání nabídky v rámci ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Vým ěna oken a dve ří na 
č. p. 4-5 a 6 v ul. Smetanova, Šluknov“ dle p ředloženého návrhu.  

Usnesení č. 7/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, kte rá 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „ Výměna oken a dve ří na č. p. 4-5 
a 6 v ul. Smetanova, Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (p ředseda), Ing. Petr 
Masopust, Ing. Dagmar Mertlová, Bc. Michal Bušek, B c. Marek Kopecký ( členové) 
a náhradníci Ji ří Beneš, Bc. Zden ěk Černý, Zden ěk Polesný a Jind řich Müller.  

4.2 Žádost SK Plaston Šluknov 

Usnesení č. 8/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje vyhov ět žádosti spolku SK 
Plaston Šluknov, 407 77 Šluknov, I Č 64707571 a schvaluje podnájem plochy fotbalového 
hřišt ě na p. p. č. 1575/1 v k. ú. Šluknov, Českému kynologickému svazu v termínu od 
29.08.2014 do 31.08.2014 za účelem konání Mistrovství ČR ve výkonu kníra čů. 

4.3 Pozemky 

4.3.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 9/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neur čitou od 05.08.2014 XXX, za cenu 100 K č/měsíc, za účelem užívání 
plechové garáže.  

P. p. č. část 179/1, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  16 m2  
účel: užívání plechové garáže, minimální cena:  100 Kč/měsíc 

4.3.2 Ukončení nájemní smlouvy  

Usnesení č. 10/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje ukon čení nájemní smlouvy 
č. 13/NP-2014 ze dne 17.07.2012 ke dni 31.08.2014. 

4.3.3 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 11/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje ukon čení Nájemní smlouvy 
č. 15/NP-2012 mezi městem Šluknov a XXX, výpov ědí dle čl. III odst. 2, bod c) ke dni 
30.09.2014. 

Usnesení č. 12/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov doporu čuje Zastupitelstvu m ěsta Šluknov 
ukon čit Budoucí smlouvu kupní č. 15/NP-2012 pro výstavbu RD na části  p. p. č. 398/8 v k. ú. 
Nové Hrab ěcí ke dni 30.09.2014  s  XXX, pro nespln ění podmínek smlouvy. 

4.3.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 13/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 467/2, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, vým ěra:  533 m2  
účel: zahrada, minimální cena:  2,50 Kč/m2/rok 
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4.3.5 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 14/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 1151, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, vým ěra:  116 m2  
P. p. č. 1152, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, vým ěra:  1484 m2  
účel: zahrada, minimální cena:  2,50 Kč/m2/rok 

4.3.6 Zveřejnění záměru sm ěny pozemk ů 

Usnesení č. 15/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnění záměru sm ěnit ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 2734/1, katastr:   Císařský, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  dle GP č. 419-55/2014 vedené jako 
p. p. č. 2734/6 o výměře 54 m2 a p. p. č. 2734/7 o výměře 34 m2 
účel: stavba „REKO Šluknovského potoka u č. p. 51“, minimální cena:  dle znaleckého posudku 

4.3.7 Zveřejnění záměru prodeje pozemk ů 

Usnesení č. 16/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 421/4, katastr:   Nové Hraběcí, 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  25 m2 
P. p. č. část 692, katastr:   Nové Hraběcí, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, vým ěra:  dle GP č. 170-93/2013 vedené jako 
p. p. č. 692/2 o výměře 101 m2 
účel: stavba garáže na cizím pozemku, minimální cena:  100 Kč/m2 , kauce:  5.000 Kč 

4.3.8 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 17/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 2721/9, katastr:   Šluknov, 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  dle GP (cca 1000 m2) 
účel: stavba RD, minimální cena: dle znaleckého posudku  
kauce:  5.000 Kč 

4.4 Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo s firmou OKNOSTYL Group, s. r. o. 

Usnesení č. 18/111R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouv ě  
o dílo č. OSM 04/2014 mezi m ěstem Šluknov a firmou OKNOSTYL Group, s. r. o, se s ídlem 
Tišnovská 305, 664 34 Ku řim, IČ 27689719, na prodloužení termínu dokon čení realizace 
veřejné zakázky „Vým ěna oken a dve ří na č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“ do 
31.10.2014, dle návrhu.    

5. Informace starostky 

Usnesení nep řijato. 

6. Diskuze  

Usnesení nep řijato.  
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.         
starostka města 


