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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 
Zápis z 12. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 30. března 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OSM 

2.1 Pozemky 
2.2 Pojistné smlouvy 
2.3 Výpověď smlouvy o nájmu pozemků č. 1/NR-2012 (autokrosové závodiště) 

3. ORŽP 
3.1 Areál Křížové cesty Šluknov – Obnova degradovaných omítek kaplí Kalvárie a Božího 

hrobu 
3.2 Odhlučnění sálu DK Šluknov – instalace předsklení oken 
3.3 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD v ul. Tovární, 

v lokalitě U Toposu ve Šluknově“ 
3.4 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Výstavba kamenné zdi s požerákem a odbahnění 

zámecké nádrže ve Šluknově“ 
3.5 Podání žádosti o poskytnutí podpory Nadace ČEZ pro projekt „Oranžové hřiště ve 

Šluknově“ 
3.6 Stavební úpravy budov MŠ Svojsíkova, Šluknov 
3.7 DK Šluknov – 3. NP, oprava místnosti č. 3.12 
3.8 VZMR na akci - „Oprava střechy, klempířských prvků a balkónů na objektu 

T. G. Masaryka 638, Šluknov“ – rozhodnutí zadavatele 
3.9 Návrh na úpravu dopravního značení - p. p. č. 162/1 v k. ú. Šluknov – u OD Tesco 

4. Zápis do kroniky města za rok 2015 
5. Informace starostky  
6. Diskuze     

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/12R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 2/11R/2015. 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 2/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 31.03.2015 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

P. p. č. 467/2, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 533 m2 

2.2 Pojistné smlouvy 

Usnesení č. 3/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek k pojistné smlouvě Flotila 
č. 6980539189 pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla mezi 
městem Šluknov a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 
665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku 
u Městského soudu v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 4/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu o havarijním 
pojištění vozidel – Partner H 59 č. smlouvy 2269095064 mezi městem Šluknov 
a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 
Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu 
v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu. 

2.3 Výpověď smlouvy o nájmu pozemků č. 1/NR-2012 (autokrosové závodiště) 

Usnesení č. 5/12R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje vypovědět dle čl. III odst. 2) 
Smlouvu o nájmu pozemků č. 1/NR-2012 ze dne 10.01.2012 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
01.04.2014 mezi městem Šluknov a Sdružením přátel města Šluknova pro rozvoj kultury 
a sportu, se sídlem Nové Hraběcí 78, 407 77 Šluknov, IČ 27019578 ke dni doručení. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Areál Křížové cesty Šluknov – Obnova degradovaných omítek kaplí Kalvárie a Božího 
hrobu 

Usnesení č. 6/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 10/2015 na 
akci „Areál Křížové cesty Šluknov – Obnova degradovaných omítek kaplí Kalvárie a Božího 
hrobu“ mezi městem Šluknov a firmou Děčínský stavební podnik, s. r. o., Folknářská 
1246/21, 405 01 Děčín 2, IČ 477 81 483, za cenu 175.680 Kč bez DPH, tj. 212.572,80 Kč 
vč. DPH, dle předloženého návrhu. 

3.2 Odhlučnění sálu DK Šluknov – instalace předsklení oken 

Usnesení č. 7/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 09/2015 na 
akci „Odhlučnění sálu DK Šluknov – instalace předsklení oken“ mezi městem Šluknov 
a firmou Tomáš Knazovič, Nová 1158/6, 408 01 Rumburk, IČ 647 08 861, za cenu 279.311 Kč 
bez DPH, tj. 337.966,31 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 

3.3 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD v ul. Tovární, 
v lokalitě U Toposu ve Šluknově“ 

Usnesení č. 8/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 2 SoD č. ORŽP 26/2014 
na akci „Infrastruktura pro 3 RD a 1 BD v ul. Tovární, v lokalitě U Toposu ve Šluknově“ mezi 
městem Šluknov a firmou Stavební firma Bardzák, s. r. o., Nerudova 107, 407 22 Benešov 
nad Ploučnicí, IČ 287 45 001 s prodloužením termínu ukončení do 30.04.2015 a navýšením 
ceny o vícenáklady ve výši 52.192,67 Kč, tj. s celkovou cenou díla  1.261.972,67 Kč, vč. 21 % 
DPH.  

3.4 Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na akci „Výstavba kamenné zdi s požerákem a odbahnění 
zámecké nádrže ve Šluknově“ 

Usnesení č. 9/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 SoD č. ORŽP 26/2014 
na akci „Výstavba kamenné zdi s požerákem a odbahnění zámecké nádrže ve Šluknově“ 
mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, s. r. o., Císařský 317, 407 77 
Šluknov, IČ 736 633 590 s prodloužením termínu ukončení do 30.04.2015 a navýšením ceny 
díla o vícenáklady ve výši 52.368,80 Kč, tj. s celkovou cenou díla 749.169,10 Kč, vč. 21 % 
DPH, dle předloženého návrhu. 

3.5 Podání žádosti o poskytnutí podpory Nadace ČEZ pro projekt „Oranžové hřiště  
ve Šluknově“ 

Usnesení č. 10/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu 
z Nadace ČEZ pro projekt „Oranžové hřiště ve Šluknově“, dle  předloženého návrhu. 

3.6 Stavební úpravy budov MŠ Svojsíkova, Šluknov 

Usnesení č. 11/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 13/2015 na 
akci „Stavební úpravy budov MŠ Svojsíkova, Šluknov“ mezi městem Šluknov a Ing. arch. 
Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712, za cenu 180.200 Kč bez DPH, 
tj. 218.042 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 
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3.7 DK Šluknov – 3. NP, oprava místnosti č. 3.12 

Usnesení č. 12/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 12/2015 na 
akci „DK Šluknov – 3. NP, oprava místnosti č. 3.12“ mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, s. r. o., Císařský 317, 407 77 Šluknov, IČ 254 10 539 za cenu 
180.764 Kč bez DPH, tj. 218.724,50 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu.  

3.8 VZMR na akci – „Oprava střechy, klempířských prvků a balkónů na objektu 
T. G. Masaryka 638, Šluknov“ – rozhodnutí zadavatele 

Usnesení č. 13/12R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Oprava střechy, klempířských prvků a balkónů na objektu 
T. G. Masaryka 638, Šluknov“, Protokol o otevíraní obálek a Zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek ze dne 27.03.2015.  

Usnesení č. 14/12R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava střechy, 
klempířských prvků a balkónů na objektu T. G. Masaryka 638, Šluknov“ na základě 
doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou 
jako jediný předložil uchazeč, fyzická osoba KOMPLEX DC, s. r. o., Teplická 8, 505 05 Děčín 
IX – Bynov, IČ 286 87 108 za cenu 1.095.246 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 15/12R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou KOMPLEX DC, s. r. o., Teplická 8, 505 05 Děčín IX – Bynov, IČ 286 87 108 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava střechy, klempířských prvků 
a balkónů na objektu T. G. Masaryka 638, Šluknov“, za cenu 1.095.246 Kč bez DPH, 
tj. 1.325.247,70 Kč s DPH, dle předloženého návrhu. 

3.9 Návrh na úpravu dopravního značení - p. p. č. 162/1 v k. ú. Šluknov – u OD Tesco 

Usnesení č. 16/12R/2015: Rada města Šluknov projednala žádost  XXX, týkající se návrhu na 
úpravu dopravního značení u obchodního domu Tesco, avšak vzhledem k tomu, že tato 
žádost nespadá do samostatné působnosti města a město není ani vlastníkem dotčeného 
pozemku, vzala tuto žádost pouze na vědomí s tím, že bude postoupena příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, tj. Městskému úřadu Rumburk. 

4. Zápis do kroniky města za rok 2015 

Usnesení č. 17/12R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje zápis do kroniky 
města za rok 2014 dle návrhu.  

5. Informace starostky 

Usnesení nepřijato.  

6. Diskuze  

Usnesení č. 18/12R/2015: Rada města Šluknov ukládá ředitelce ZŠ J. Vohradského 
pí Mgr. Hertlové prověřit opodstatněnost a důvodnost části anonymní stížnosti ze dne 
02.03.2015, týkající se údajné plísně a prachu na chodbě k tělocvičně a podat zřizovateli 
zprávu. Termín splnění: do 13.04.2015.  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


