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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 116. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 29. zá ří 2014 v kancelá ři starostky  

Program jednání:  

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OK 

2.1 Darovací smlouva mezi manželi xxx a městem Šluknov – obraz 
3. OE 

3.1 Finanční příspěvky z rozpočtu města pro rok 2015 
3.2 Návrh rozpočtového opatření č. 4 v roce 2014 

4. OVS 
4.1 VZMR na akci „Personální audit pro město Šluknov“ – uzavření smlouvy o dílo 
4.2 VZMR na akci „Nákup SW a HW 2014“ – uzavření smlouvy o dílo 

5. OSM 
5.1 Snížení poplatku za pobyt na městské ubytovně pro osoby v tíživé sociální situace 
5.2 VZMR na akci „Odstranění závad na jímacích a zemnících soustavách na objektech ve 

vlastnictví města Šluknov“  - uzavření smlouvy o dílo 
5.3 Odpis pohledávky za pronájem nebytového prostoru 
5.4 Pozemky 
5.5   

6. ORŽP 
6.1 Čerpání prostředků z Ekologického fondu města Šluknov 
6.2 Vyjádření k oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II. 

„Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů“ k záměru „Skládka Rožany – 
aktualizace úložné kapacity“ 

6.3 VZMR na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 
407 77 Šluknov“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo  

6.4 VZMR na akci „AD a TDS – Rekonstrukce nám. Míru Šluknov – I. etapa" – zadání 
6.5 VZMR na akci „Úprava odvodnění a zpevněných ploch u garáží Šluknov“ – zadání 
6.6 VZMR na akci „Úprava sportoviště na stadionu p. p. č. 1590v k. ú. Šluknov“ – zadání 
6.7 VZMR na akci „Výstavba kamenné zdi s požerákem a odbahnění zámecké nádrže ve 

Šluknově“ – zadání 
6.8 Žádost o prodloužení termínu plnění smlouvy – MULTITECHNIK – DIVIZE II, spol. s r. o. 

7. Informace starostky  
8. Diskuze  

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení nep řijato. 

2. Odbor kultury (OK)  

2.1 Darovací smlouva mezi manželi XXX a m ěstem Šluknov – obraz   

Usnesení č. 1/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi m ěstem 
Šluknov (obdarovaný) a manželi XXX (dárci) na darov ání obrazu „Zámek Šluknov“, autora 
Miloslava Procházky z roku 1990, dle návrhu. 
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3. Odbor ekonomický (OE)  

3.1 Finanční příspěvky z rozpo čtu m ěsta pro rok 2015  

Usnesení č. 2/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje Zásady pro 
poskytování ú čelových finan čních p říspěvků nestátním neziskovým organizacím  
a fyzickým osobám z rozpo čtu m ěsta Šluknov na rok 2015 dle p ředloženého návrhu.  

3.2 Návrh rozpo čtového opat ření č. 4 v roce 2014  

Usnesení č. 3/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje rozpo čtové opat ření 
č. 4 v roce 2014 dle p ředloženého návrhu. 

4. Odbor vnit řní správy (OVS)  

4.1 VZMR na akci „Personální audit pro m ěsto Šluknov“ – uzav ření smlouvy o dílo  

Usnesení č. 4/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi m ěstem 
Šluknov a spole čností PROFI-MEN, s. r. o., se sídlem Jižní 870, 500  03 Hradec Králové, 
IČ 62024990, na realizaci ve řejné zakázky malého rozsahu „Personální audit pro m ěsto 
Šluknov“, v termínu od 01.10.2014 do 15.12.2014, za  cenu 160.000 K č bez DPH, tj. 193.600 
Kč vč. DPH, dle p ředloženého návrhu.  

4.2 VZMR na akci „Nákup SW a HW 2014“ – uzav ření smlouvy o dílo  

Usnesení č. 5/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi m ěstem 
Šluknov a spole čností UPTIME, s. r. o., se sídlem T ř. 9. Května 926, 408 01 Rumburk, 
IČ 27271552, na realizaci ve řejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Nákup HW a SW 
2014“, v termínu od podpisu smlouvy do 30.10.2014, za cenu 285.292 K č bez DPH, tj. 
345.204 Kč vč. DPH, dle p ředloženého návrhu. 

5. Odbor správy majetku (OSM)  

5.1 Snížení poplatku za pobyt na m ěstské ubytovn ě pro osoby v tíživé sociální situace  

Usnesení nep řijato.  

5.2 VZMR na akci „Odstran ění závad na jímacích a zemnících soustavách na obje ktech 
ve vlastnictví m ěsta Šluknov“  - uzav ření smlouvy o dílo  

Usnesení č. 6/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. OSM 06/2014 
mezi m ěstem Šluknov a firmou Vladimír Pajma, Nerudova 243/ 13, 408 01 Rumburk, 
IČ 12760625, dle p ředloženého návrhu.  

5.3 Odpis pohledávky za pronájem nebytového prostor u 

Usnesení č. 7/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje odpis pohledávky po zem řelém 
XXX, ve výši 2.383 K č (období leden – duben 2011) za pronájem nebytových  prostor v saun ě 
na Stadionu Slávy Novotného.  

5.4 Pozemky  

5.4.1 Žádost o m ěsíční splátky nájemného  

Usnesení č. 8/116R/2014: Rada m ěsta schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouv ě č. 16/NP-
2014, kterým se m ění s účinností od 01.01.2015 článek 3 týkající se úpravy placení 
nájemného z ro čního na pololetní. 

5.4.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemk ů 

Usnesení č. 9/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č. 1438, katastr:   Císařský, 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  1.079 m2  
P. p. č. 1439, katastr:   Císařský, 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  791 m2  
P. p. č. 1444, katastr:   Císařský, 
druh pozemku: trvalý travní porost, vým ěra:  1247 m2  
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účel: pastva koní, minimální cena:  0,10Kč/m2/rok 

5.5 Dodatek ke Smlouv ě o dílo s firmou OKNOSTYL Group, s. r. o.  

Usnesení č. 10/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek 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 veřejnou zakázku „Vým ěna oken a dve ří na 
č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov – I. etapa“, dle náv rhu.   

6. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

6.1 Čerpání prost ředků z Ekologického fondu m ěsta Šluknov  

Usnesení č. 11/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje uvoln ění finan čních prost ředků 
z Ekologického fondu m ěsta Šluknov ve výši 19.643 K č vč. DPH na zakoupení rostlinného 
materiálu pro podzimní výsadby ve m ěstě Šluknov“, dle  p ředloženého návrhu. 

6.2 Vyjád ření k oznámení zahájení zjiš ťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II. 
„Posuzování vliv ů na životní prost ředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování 
vliv ů na životní prost ředí, ve znění pozd ějších p ředpis ů“ k zám ěru „Skládka Rožany –  
aktualizace úložné kapacity“  

Usnesení č. 12/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje vyjád ření k oznámení zahájení 
zjiš ťovacího řízení záměru zařazeného v kategorii II. „Posuzování vliv ů na životní prost ředí 
podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vliv ů na životní prost ředí, ve znění pozd ějších 
předpis ů“ k zám ěru „Skládka Rožany – aktualizace úložné kapacity“, dle p ředloženého 
návrhu. 

6.3 VZMR na akci „Rekonstrukce zázemí t ělocvi čny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 
678, 407 77 Šluknov“ - schválení dodatku č. 1 ke smlouv ě o dílo  

Usnesení č. 13/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo mezi 
městem Šluknov a firmou firma S+K Rumburský stavební servis, spol. s r. o., 
Starok řečanská 91, 408 01 Rumburk, I Č 41327705 na realizaci ve řejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Rekonstrukce zázemí t ělocvi čny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 
407 77 Šluknov“, na vícepráce ve výši 96.738 K č bez DPH a prodloužení termínu ukon čení 
prací do 31.10.2014, dle p ředloženého návrhu.  

6.4 VZMR na akci  „AD a TDS – Rekonstrukce nám. Míru Šluknov – I. eta pa" – zadání  

Usnesení č. 14/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje smlouvu na zajišt ění technického 
dozoru stavby a autorského dozoru č. ORŽP 32/2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu 
na akci „TDS a AD – Rekonstrukce nám. Míru Šluknov – I. etapa" mezi m ěstem Šluknov 
a firmou ProProjekt, s. r. o., se sídlem Starok řečanská 34, 408 01 Rumburk III, za cenu 
160.000 Kč bez DPH, dle p ředloženého návrhu. 

6.5 VZMR na akci „Úprava odvodn ění a zpevn ěných ploch u garáží Šluknov“ – zadání  

Usnesení č. 15/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Úprava odvodn ění a zpevn ěných ploch u garáží Šluknov“ firm ě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 za 
nabídkovou cenu 152.321,50 K č bez DPH.  

Usnesení č. 16/115R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 33/2014 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Úprava odvodn ění a zpevn ěných ploch 
u garáží Šluknov“ mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l s r. o., 
sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 za cenu  152.321,50 K č bez DPH, dle 
předloženého návrhu.  

6.6 VZMR na akci „Úprava sportovišt ě na stadionu p. p. č. 1590v k. ú. Šluknov“ – zadání  

Usnesení č. 17/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Úprava sportovišt ě na stadionu p. p. č. 1590 v k. ú. Šluknov“ firm ě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 za 
nabídkovou cenu 339.602,52 K č bez DPH. 
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Usnesení č. 18/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 34/2014 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Úprava sporto višt ě na stadionu p. p. č. 1590 
v k. ú. Šluknov“ mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l s r. o., 
sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 za cenu 339.602,52 K č bez DPH, dle 
předloženého návrhu. 

6.7 VZMR na akci „Výstavba kamenné zdi s požerákem a odbahn ění zámecké nádrže ve 
Šluknov ě“ – zadání  

Usnesení č. 19/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Výstavba kamenné zdi s pože rákem a odbahn ění zámecké nádrže 
ve Šluknov ě“ firm ě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539 za nabídkovou cenu 575.868 K č bez DPH. 

Usnesení č. 20/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 35/2014 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výstavba kame nné zdi s požerákem 
a odbahn ění zámecké nádrže ve Šluknov ě“ 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 
575.868 Kč bez DPH, dle p ředloženého návrhu. 

6.8 Žádost o prodloužení termínu pln ění smlouvy – MULTITECHNIK – DIVIZE II, 
spol. s r. o.  

Usnesení č. 21/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov bere na v ědomí žádost firmy 
MULTITECHNIK – DIVIZE II, spol. s r. o., se sídlem Na Příkopech 1782, 430 01, Chomutov 
IČ: 61326496o prodloužení termínu pln ění smlouvy o dílo ORŽP 20/2013 na akci „Projektová 
dokumentace na rekonstrukci radnice ve Šluknov ě“ do 31.10.214. 

Usnesení č. 22/116R/2014: Rada m ěsta Šluknov neschvaluje firm ě MULTITECHNIK – DIVIZE 
II, spol. s r. o., se sídlem Na P říkopech 1782, 430 01 Chomutov, I Č: 61326496 prodloužení 
termínu pln ění smlouvy o dílo ORŽP 20/2013 na akci „Projektová dokumentace na 
rekonstrukci radnice ve Šluknov ě“ do 31.10.214.  

7. Informace starostky  

Usnesení nep řijato.  

8. Diskuze   

Usnesení nep řijato.  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


