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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 14. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 27. dubna 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. ORŽP 

2.1 Změna rozsahu prací na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci sídliště 
Šluknov“ 

3. OK 
3.1  Nájemní smlouva na výstavu „Historické oděvy“ 
3.2 Inominátní smlouva o výpůjčce 

4. OSM 
4.1 Pozemky 
4.2 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 750000000101 

5. OVS 
5.1 VZMR na akci „Nákup HW a server SW - 2015“ – výzva k podávání nabídek 
5.2 Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláře vedení města dle předem 

zpracovaného architektonického návrhu 
6. Jmenování vedoucího Odboru ekonomického 
7. Informace starostky  
8. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Změna rozsahu prací na akci „Projektová dokumentace na rekonstrukci sídliště 
Šluknov“ 

Usnesení nepřijato.  

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Nájemní smlouva na výstavu „Historické oděvy“ 

Usnesení č. 1/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Nájemní smlouvu na výstavu 
„Historické oděvy“ mezi městem Šluknov a XXX, která se uskuteční v období od 01.06.2015 
do 13.09.2015 ve Šluknovském zámku, za cenu 31.596 Kč, včetně dopravy, instalace 
a odinstalování, dle návrhu. 

3.2 Inominátní smlouva o výpůjčce 

Usnesení č. 2/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Inominátní smlouvu  
o výpůjčce mezi městem Šluknov a Oblastním muzeem v Děčíně, Čs. Mládeže 1/31, Děčín, 
IČ 00360210, na vypůjčení části výstavních předmětů na výstavu „Krysáci“, bezplatně, dle 
návrhu. Doba trvání výpůjčky 09.05.2015 do 20.12.2015. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 3/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  
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St. p. č.: 183, katastr: Císařský  
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 90 m2 
P. p. č.: 1217, katastr: Císařský  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 522 m2 
účel: údržba pozemku, sekání trávy, minimální cena: 0,10 Kč/m2/rok. 

4.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 4/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

Část p. p. č.: 2210, katastr: Šluknov,  
druh pozemku: trvalý travní porost,  
výměra: 3.500 m2, účel: pastva skotu, minimální cena: 0,10 Kč/m2/rok  
4.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení nepřijato. 

4.1.4 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 5/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

Část p. p. č.: 2769/7, katastr: Království  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP č. 543-120/2014 (3 m2) 
účel: zahrada, minimální cena: 40 Kč/m2/rok 

4.1.5 Revokace části usnesení Rady města Šluknova 

Usnesení č. 6/14R/2015: Rada města Šluknov revokuje část usnesení Rady města 
č. 13/13R/2015, ze dne 13.04.2015 a to „Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, 
417 03 Dubí 3“, se mění na „Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad 
Labem, IČ: 70892156, zastoupenému Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, 
417 03 Dubí 3“.  

4.1.6 Revokace části usnesení Rady města Šluknova 

Usnesení č. 7/14R/2015: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města č. 14/13R/2015, 
ze dne 13.04.2015 a to „Smlouvu o výpůjčce mezi městem Šluknov a Správou a údržbou 
silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, 417 03 Dubí 3“ se mění na „Smlouvu o výpůjčce mezi 
městem Šluknov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, 
IČ 70892156, zastoupeném Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, Ruská 260, 417 03 
Dubí 3“, dle předloženého návrhu.  

4.1.7 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 8/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. 
p. č. 1495/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 4 bm), p. č. 
1498/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 6 bm), p. p. č. 
1498/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 8 bm), p. p. č. 
1500/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 11 bm) v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení 
distribuční soustavy „DC-Šluknov, Rumburská ppč.1498kNN – podzemní vedení NN“, č.EP-
12-4001933/P002, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

4.1.8 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 9/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. 
p. č. 1495/7 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 1 bm), p. p. 
č. 1498/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 5 bm), p. p. č. 
1498/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 1 bm), p. p. č. 
1500/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 1 bm) v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění a provozování vodovodní přípojky pro 



 3

PENNY MARKET, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch A+R 
s. r. o., Počernická 257, 250 73 Radonice, IČ:26746000. 

4.2 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě č. 750000000101 

Usnesení č. 10/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Pojistné smlouvě 
o škodovém pojištění živelním, o škodovém pojištění odcizení a o škodovém pojištění 
odpovědnosti za škodu č. 750000000101 mezi městem Šluknov a Mateřskou školou 
Šluknov, příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského a Triglav pojišťovnou, 
a. s., se Novobranská 544/1, 602 00 Brno, IČ 250 73 958, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 VZMR na akci „Nákup HW a server SW - 2015“ – výzva k podávání nabídek 

Usnesení č. 11/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nákup HW a server SW - 2015“, a to za 
použití elektronického nástroje a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 12/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Nákup HW a server SW - 2015“, 
dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 13/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Nákup HW a server SW - 2015“, 
ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Mgr. Eva Džumanová, Ing. Bc. Ivana 
Lukešová, Martin Křemenák, Bc. Eva Baboráková (členové) a náhradníci  Bc. Zdeněk Černý, 
Bc. Marek Kopecký, Ing. Stanislav Mašek, Ing. Petr Masopust.   

5.2 Výroba, dodání a montáž nábytku do kanceláře vedení města dle předem 
zpracovaného architektonického návrhu 

Usnesení č. 14/14R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výjimce ze Směrnice  
č. 1/2014 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek dle čl. 24 odst. 3  
na realizaci VZMR „Výroba, dodání a montáž nábytku dle předem zpracovaného 
architektonického návrhu do kanceláře Odboru vedení města“ a schvaluje zadat tuto VZMR 
přímo vybranému dodavateli - paní Romina Sedláčková ROMI´S, Žerotínova 200/1, 405 01 
Děčín, IČ 61561878, dle návrhu.  

Usnesení č. 15/14R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a paní Rominou Sedláčkovou ROMI´S, Žerotínova 200/1, 405 01 Děčín, IČ 61561878, 
na realizaci VZMR „Výroba, dodání a montáž nábytku dle předem zpracovaného 
architektonického návrhu do kanceláře Odboru vedení města“, za celkovou cenu 198.481 
Kč bez DPH, dle návrhu.  

6. Jmenování vedoucí Odboru ekonomického 

Usnesení č. 16/14R/2015: Rada města Šluknov jmenuje na návrh tajemnice podle  
§ 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, po provedeném 
výběrovém řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků 
v platném znění do funkce vedoucí Odboru ekonomického Městského úřadu Šluknov XXX, 
s účinností od 01.07.2015.  

7. Informace starostky 

Usnesení nepřijato.  

8. Diskuze  

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


