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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 
z 6. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 26. ledna 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. ORŽP 

2.1 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku na 
Císařský Šluknov – I. a II. etapa" 

2.2 ROP Severozápad – vyhlášené výzvy č. 67 a 69 – konzultace možností projektů 
3. OSM 

3.1 Pozemky 
3.2 Přidělení bytů 

4. OK 
4.1 Aktualizace Provozního a návštěvního řádu areálu Šluknovského zámku Ceník 

služeb  
4.2 Zámecké slavnosti 2015 

5. OKS 
5.1 Provozní řád tenisových kurtů a beach voleyballu 

6. Výroční zpráva MěÚ Šluknov za rok 2014 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

7. OVS 
7.1 Projekt „Asistent prevence kriminality 2015“ 

8. Informace starostky  
9. Diskuze   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/06R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 23/06R/2015. 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Dodatek č. 3 smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku na 
Císařský Šluknov – I. a II. etapa" 

Usnesení č. 2/06R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 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, kterým se  
předá PD na I. etapu k 23.01.2015 a vyčíslí smluvní pokuta z prodlení za dobu 207 dní 
v celkové výši 207.000 Kč s tím, že zbývající část smluvní pokuty (po provedení vzájemného 
zápočtu za zhotovení PD na I. etapu ve výši 49.000 Kč) ve výši 158.000 Kč bude uhrazena do 
30.04.2015, dle předloženého návrhu. 

2.2 ROP Severozápad – vyhlášené výzvy č. 67 a 69 – konzultace možností projektů 

Usnesení nepřijato. 

Usnesení č. 3/06R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace schvaluje v souladu se zřizovací listinou mateřské školy provedení 
opravy havárie vnitřních rozvodů vodoinstalace v Mateřské škole v Žižkově ul. Firmou Karel 
Novák, J. K. Tyla 506, 407 77 Šluknov, IČ 69914982, z důvodu havarijního stavu a úniku 
vody.   
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3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 4/06R/2015: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 27.01. XXX, část pozemku za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrady a část pozemku za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy. 

P. p. č.: 1445, katastr: Císařský  
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.629 m2 
účel: zřízení zahrady (526 m2) a sekání trávy (1.103 m2), cena: 2,50 Kč/m2/rok (526 m2) 
a 0,10Kč/m2/rok (1.103 m2) 

3.1.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1/NP/2015 

Usnesení č. 5/06R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  
č. 1/NP/2015 ze dne 29.12.2014 mezi městem Šluknov a SK Plaston Šluknov, spolek, 
zastoupený předsedou výkonného výboru p. Jiřím Benešem, J. K. Tyla 1089, 407 77 
Šluknov, IČ 64707571, dle návrhu.  

3.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 6/06R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.02.2015 do 31.12.2015, na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 662, č. b. 4, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. 4 č. p. 662, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX.  

Usnesení č. 7/06R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.02.2015 do 31.12.2015, na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 662, č. b. 5, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+3, č. b. 5 č. p. 662, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Aktualizace Provozního a návštěvního řádu areálů Šluknovského zámku 

Usnesení č. 8/06R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Provozní a návštěvní řád areálu 
Šluknovského zámku s účinností od 01.02.2015, dle návrhu. 

4.2 Zámecké slavnosti 2015 

Usnesení č. 9/06RM/2015: Rada města Šluknov schvaluje závaznou rezervaci koncertů na 
akci „Zámecké slavnosti 2015“ ve dnech 26. – 27.06.2015, a sice na pátek 26.06.2015 
koncerty kapel: We and angels, Děda Mládek Illegal band a Kabát revival a na sobotu 
27.06.2015 koncerty: Eva Pilarová, Michal Hrůza a kapela Hrůzy a MIG 21 (90 minut), dle 
návrhu. 

5. Odbor komunálních služeb (OKS) 

Usnesení č. 10/06R/2015: Rada města schvaluje Provozní řád tenisových kurtů a beach 
voleyballového hřiště, který upravuje provoz těchto sportovních ploch v areálu Městského 
stadionu Slávy Novotného ve Šluknově s účinností od 01.04.2015 a zároveň plně nahrazuje 
provozní řád tenisových kurtů ze dne 01.06.2013. 

6. Výroční zpráva MěÚ Šluknov za rok 2014 o podávání informací podle zák. č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění 

Usnesení č. 11/06R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Výroční zprávu Městského úřadu 
Šluknov za rok 2014 o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, dle návrhu. 

Usnesení č. 12/06R/2015: Rada města Šluknov ukládá tajemnici Městského úřadu Šluknov 
Ing. Bc. Ivaně Lukešové zveřejnit Výroční zprávu Městského úřadu Šluknov za rok 2014 
o podávání informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
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v platném znění podle § 18 odst. 1 tohoto zákona. Termín: do 28.02.2015. 

7. Projekt „Asistent prevence kriminality 2015“ 

Usnesení č. 13/06R/2015: Rada města Šluknov schvaluje podání projektu Asistent prevence 
kriminality 2015 dle návrhu.  

Usnesení č. 14/06R/2014: Rada města Šluknov schvaluje finanční spoluúčast města  
na projektu Asistent prevence kriminality 2015 ve výši 36.800 Kč.  

8. Informace starostky 

Usnesení nepřijato.  

9. Diskuze  

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


