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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 113. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 25. srpna 2014 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – aktualizace  
3. Změna poskytovatele pracovně lékařských služeb – ukončení stávající a schválení nové 

smlouvy  
4. OE 

4.1 Směrnice č. 11/2014 – Podpisové vzory 
5. OK 

5.1 Zvýšení pokladního limitu částky v pokladně RIC Šluknov 
5.2 Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Trio George Band 

6. ORŽP 
6.1 VZMR na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD lokalita u Toposu Šluknov“ - rozhodnutí 

zadavatele 
6.2 Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP prostředí ČR na akci „ Zateplení 

tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 707 77 Šluknov“ 
6.3 Dodatek č. 1 kupní smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Kompostárna 

Šluknov – technologická část “  
7. OSM 

7.1 Pozemky  
7.2 Prodej piana z majetku města 

 7.3 VZMR na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 4-5 a 6 v ul. Smetanova, Šluknov“ – 
rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o díl  

8. Informace starostky  
9. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 

2. Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov - aktualizace 
Usnesení č. 1/113R/2014: Rada města Šluknov podle § 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje aktualizaci 
Organizačního řádu města Šluknov a Městského úřadu Šluknov, vč. příloh č. 1, 2 a 3  
s účinností od 01.09.2014, dle předloženého návrhu. 

3. Změna poskytovatele pracovně lékařských služeb – ukončení stávající a schválení 
nové smlouvy  

Usnesení č. 2/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy 
o poskytování pracovně lékařských služeb mezi městem Šluknov a MUDr. Lubicou 
Strakovou, nám. Míru 344, 407 77 Šluknov, IČ 48261131, ke dni 31.08.2014, dle návrhu.  
Usnesení č. 3/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytování pracovně 
lékařských služeb mezi městem Šluknov a MUDr. Vratislavem Prejzkem, nám. Míru 344, 407 
77 Šluknov, IČ 87153173, s účinností od 01.09.2014 na dobu neurčitou, dle návrhu.  
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4. Odbor ekonomický (OE) 
4.1 Směrnice č. 11/2014 – Podpisové vzory 
Usnesení č. 4/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 11/2014 – Podpisové 
vzory s účinností od 26.08.2014 dle předloženého návrhu. 

5. Odbor kultury (OK) 
5.1 Zvýšení pokladního limitu částky v pokladně RIC Šluknov 
Usnesení č. 5/113R/2014: Rada města Šluknov na základě žádosti Odboru kultury schvaluje 
navýšení pokladního limitu pro odvod z pokladny RIC Šluknov na hodnotu 30.000 Kč. 
5.2 Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Trio George Band 
Usnesení č. 6/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého 
výkonu v rámci akce „Rozloučení s prázdninami“ v zámeckém parku dne 29.08.2014 mezi 
městem Šluknov a umělcem Jiřím Peškem (Trio George Band), Alšova 10, 405 02 Děčín, 
IČ 610920/0823, za konečnou cenu 13.200 Kč, dle předloženého návrhu. 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
6.1 VZMR na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD lokalita u Toposu Šluknov“ - 

rozhodnutí zadavatele 
Usnesení č. 7/113R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD lokalita  
u Toposu Šluknov“, Protokol o otevíraní obálek a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
ze dne 14.08.2014. 
Usnesení č. 8/113R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Infrastruktura pro 
3 RD a 1 BD lokalita u Toposu Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvýhodnější předložil uchazeč, 
Stavební firma Bardzák, s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, IČ 28745001 
za cenu 1.209.780 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 9/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a Stavební firmou Bardzák, s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov nad Ploučnicí, 
IČ 28745001 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Infrastruktura pro 3 RD 
a 1 BD lokalita u Toposu Šluknov“, za cenu 1.209.780 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
6.2 Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP prostředí ČR na akci „ Zateplení 

tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 707 77 Šluknov“ 
Usnesení č. 10/113R/2014: Rada města Šluknov projednala a schválila Smlouvu č. 14167423 
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního 
programu Životního prostředí na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. 
Masaryka 678, 407 77 Šluknov“ vedenou pod ident. č. EDS/SMVS 115D222004020, 
CZ.1.02/3.2.00/13.19378, IS SFZP 14167423 ve výši podpory SFŽP 136.801,49 Kč. 
Usnesení č. 11/113R/2011: Rada města Šluknov ukládá starostce města Šluknov Mg. Evě 
Džumanové podepsat Smlouvu č. 14167423 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí na Zateplení 
tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“ vedenou pod ident. 
č. EDS/SMVS 115D222004020, CZ.1.02/3.2.00/13.19378, IS SFZP 14167423. Termín: do 
29.08.2014.  
6.3 Dodatek č. 1 kupní smlouvy na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Kompostárna 

Šluknov – technologická část “ 
Usnesení č. 12/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 Kupní smlouvy mezi 
městem Šluknov a firmou PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s. r. o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad 
Labem, IČ 28685521 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na akci „Kompostárna Šluknov 
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– technologická část“ na změnu bankovního spojení prodávajícího na jeho vlastní žádost, 
dle předloženého návrhu.  

7. Odbor správy majetku (OSM) 
7.1 Pozemky 
7.1.1   Pronájem pozemku 
Usnesení č. 13/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 01.09.2014 panu XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem 
užívání zahrady. 
P. p. č. 467/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 533 m2  
účel: zahrada, minimální cena: 2,50Kč/m2/rok 

7.1.2 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 14/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených 
pozemků na dobu neurčitou od 01.09.2014 panu XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem 
užívání zahrady.  
P. p. č. část 1151, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 40 m2  
P. p. č. část 1152, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 420 m2  
účel: zahrada, minimální cena: 2,50Kč/m2/rok 

7.1.3 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 15/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených 
pozemků na dobu neurčitou od 01.09.2014 paní XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem 
užívání zahrady.  
P. p. č. část 1151, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 16 m2  
P. p. č. část 1152, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 604 m2  
účel: zahrada, minimální cena: 2,50Kč/m2/rok 

7.1.4 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 16/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených 
pozemků na dobu neurčitou od 01.09.2014 paní XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem 
užívání zahrady.  
P. p. č. část 1151, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 30 m2  
P. p. č. část 1152, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 230 m2  
účel: zahrada, minimální cena: 2,50Kč/m2/rok 

7.1.5 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 17/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených 
pozemků na dobu neurčitou od 01.09.2014 paní XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem 
užívání zahrady. 
P. p. č. část 1151, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 30 m2  
P. p. č. část 1152, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 230 m2  
účel: zahrada, minimální cena: 2,50Kč/m2/rok 
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7.1.6 Ukončení nájemní smlouvy výpovědí 
Usnesení č. 18/113R/2014: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 15/NP-2013 
mezi městem Šluknov a panem XXX, výpovědí ke dni 30.09.2014.  
7.1.7 Ukončení nájemní smlouvy č. 2/NP-2012 a BSK pro výstavbu RD 
Usnesení č. 19/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy 
č. 2/NP-2012 ze dne 20.12.2011 mezi městem Šluknov a XXX, výpovědí ke dni 30.9.2014 
z důvodu nesplnění bodu 2c) v odst. III. smlouvy. 
Usnesení č. 20/113R/2014: Rada města doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov ukončit 
Budoucí smlouvu kupní č. 2/NP-2012 ze dne 20.12.2011 mezi městem Šluknov a XXX, 
výpovědí ke dni 30.9.2014 z důvodu nesplnění bodu 2c) v odst. III. smlouvy. 
7.1.8 Smlouva o povolení vstupu na pozemky 
Usnesení č. 21/113R/2014: Rada města schvaluje Smlouvu o přivolení vstupu na pozemky 
dotčené stavbou vodohospodářského díla mezi městem Šluknov a Severočeskou 
vodárenskou společností, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, dle 
předloženého návrhu. 
7.2   Prodej piana v majetku města 
Usnesení nepřijato.  
7.3 VZMR na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 4-5 a 6 v ul. Smetanova, Šluknov“ – 

rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy o dílo 
Usnesení č. 22/113R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 4-5 a 6 v ul. 
Smetanova, Šluknov“, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 25.08.2014.  
Usnesení č. 23/113R/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. 4-5 a 6 v ul. Smetanova, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise 
na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil 
uchazeč, firma Window holding, a. s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, 
IČ 28436024 za cenu 828.333,70 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 24/113R/2014: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo s firmou Window 
holding, a. s., se sídlem Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024, dle předloženého 
návrhu. 

8. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

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


