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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 15. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 11. května 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OK 

2.1  Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2015_25977 – OSA 
3. OVS 

3.1 VZMR na akci „Nákup tiskových zařízení 2015“ - uzavření  smlouvy o dílo 
4. ORŽP 

4.1 VZMR na akci „Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ – výzva k podání 
nabídky 

4.2 VZMR na akci „Opravy komunikací a udržovací stavební práce ve městě Šluknov 
v roce 2015“ – přímé zadání 

4.3 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. ORŽP 28/2014 „Úprava veřejného prostranství na p. 
p. č. k. 678/1 a 678/3 k. ú. Šluknov“ 

5. OSM 
5.1 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – kiosek s terasou na městském 

stadionu Slávy Novotného 
5.2 VZMR na akci „Výměna oken na č. p. 683 v ul. T. G. Masaryka, Šluknov“ – výzva 

k podání nabídky 
5.3 Pronájem nebytových prostor 
5.4 Smlouvy o dílo na akce „PD – Zateplení bytových domů č. p. 590 a 685 v ul. Jiráskova, 

Šluknov“ a „PD – Dokončení zateplení domu č. p. 1093 (DPS) v ul. Lužická, Šluknov“ 
5.5 Pozemky 

6. Informace starostky  
7. Diskuze   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2015_25977 – OSA 

Usnesení č. 1/15RM/2015: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném 
provozování VP_2015_25977mezi městem Šluknov a Ochranným svazem autorským pro 
práva k dílům hudebním, z. s., Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ 6383999, dle 
předloženého návrhu. Předmětem smlouvy je platba za užití hudebních děl v celkové částce 
4.672 Kč. 

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 VZMR na akci „Nákup tiskových zařízení 2015“ - uzavření  smlouvy o dílo 

Usnesení č. 2/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a společností JVB Engineering, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ 
47287985, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Nákup tiskových 
zařízení 2015“, v termínu od podpisu smlouvy do dvou týdnů, za cenu 156.975 Kč bez DPH, 
tj. 189.939,75 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 
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4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 VZMR na akci „Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ – výzva 
k podání nabídky 

Usnesení č. 3/15R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zateplení mateřské školy ul. 
Svojsíkova 355 Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje města EZAK a oslovením 
firem dle návrhu.  

Usnesení č. 4/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci„Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 
355 Šluknov“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 5/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Zateplení mateřské školy ul. 
Svojsíkova 355 Šluknov“ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Eva Heinzová, 
Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký (členové) a náhradníci: Bc. 
Zdeněk Černý, Ing. Stanislav Mašek, Zdeněk Polesný, Ladislav Čurgali, Ing. Petr Masopust, 
zástupce SFŽP Ing. Petr Prášek.  

4.2 VZMR na akci „Opravy komunikací a udržovací stavební práce ve městě Šluknov 
v roce 2015“ – přímé zadání 

Usnesení č. 6/15R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Opravy komunikací a udržovací stavební práce ve městě Šluknov v roce 
2015“ firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 
25410539.  

Usnesení č. 7/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 17/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Opravy komunikací a udržovací stavební práce 
ve městě Šluknov v roce 2015“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, 
spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu 1.030.823,40 Kč vč. 
DPH, dle předloženého návrhu. 

4.3 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. ORŽP 28/2014 „Úprava veřejného prostranství na p. 
p. č. k. 678/1 a 678/3 k. ú. Šluknov“ 

Usnesení č. 8/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. ORŽP 28/2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Úprava veřejného 
prostranství na p. p. č. k. 678/1 a 678/3 k. ú. Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za 
cenu méněprací ve výši -20.536,12 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Smlouva o nájmu prostoru sloužícího k podnikání – kiosek s terasou na městském 
stadionu Slávy Novotného 

Usnesení č. 9/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu 
prostoru sloužícího k podnikání č. 2/NNP/2014 ze dne 19.02.2014 mezi městem Šluknov 
a XXX, IČ 46043462, dohodou ke dni 14.05.2014.  

Usnesení č. 10/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu prostoru 
sloužícího k podnikání č. 1/NNP/2015 na dobu určitou od 15.05.2015 do 31.03.2018 mezi 
městem Šluknov a XXX, IČ 88086160, na pronájem prostor sloužících k podnikání na p. p. č. 
1575/2 v k. ú. Šluknov – kiosek s terasou na městském stadionu, za účelem provozování 
občerstvení. Celková výměra pronajatého prostoru činí 140 m2. Dohodnuté nájemné za 
celkovou pronajatou plochu prostoru sloužícího k podnikání činí 2.000 Kč měsíčně.  
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5.2 VZMR na akci „Výměna oken na č. p. 683 v ul. T. G. Masaryka, Šluknov“ – výzva 
k podání nabídky 

Usnesení č. 11/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken na č. p. 683 v ul. T. G. 
Masaryka, Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 12/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken na č. p. 683 v ul. T. 
G. Masaryka, Šluknov“ dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 13/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Výměna oken na č. p. 683 v ul. 
T. G. Masaryka, Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Ing. Petr 
Masopust, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Bc. Zdeněk Černý (členové) a náhradníci: 
Bc. Marek Kopecký, Zdeněk Polesný, Ing. Stanislav Mašek, Jiří Beneš. 

5.3 Pronájem nebytových prostor 

Usnesení č. 14/15R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje zveřejnit záměr pronajmout 
prostor sloužící k podnikání - stožár na střeše bytového domu č. p. 915 v ul. Fügnerova ve 
Šluknově. 

5.4 Smlouvy o dílo na akce „PD – Zateplení bytových domů č. p. 590 a 685 v ul. 
Jiráskova, Šluknov“ a „PD – Dokončení zateplení domu č. p. 1093 (DPS) v ul. Lužická, 
Šluknov“ 

Usnesení č. 15/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. OSM 02/2015 na 
akci „PD – Zateplení byt. domů č. p. 590 a 685 v ul. Jiráskova, Šluknov“ mezi městem 
Šluknov a firmou Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČ 03454339, za cenu 
161.000 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. OSM 03/2015 na 
akci „PD – Dokončení zateplení domu č. p. 1093 (DPS) v ul. Lužická, Šluknov“ mezi městem 
Šluknov a firmou Jan Hošek, Mikulášovice 795, 407 79 Mikulášovice, IČ 03454339, za cenu 
77.500 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu.  

5.5 Pozemky 

5.5.1 Pronájem pozemku  

Usnesení č. 17/15R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě 
č. 3/NP-2012 mezi městem Śluknov a XXX, dle návrhu.  

5.5.2 Žádost o vydání souhlasu s udělením výjimky z obecně technických požadavků na 
výstavbu novostavby garáže a přístavby objektu č. p. 1037 ul. T. G. Masaryka, k. ú. 
Šluknov 

Usnesení nepřijato. 

Usnesení č. 18/15R/2015: Rada města Šluknov na základě žádosti žadatelky XXX 
neschvaluje Výjimku z obecně technických požadavků na výstavbu garáže a přístavby 
č. p. 1037, ul. T. G. Masaryka, Šluknov. 

6. Informace starostky 

Usnesení nepřijato.  

7. Diskuze  

Usnesení nepřijato.  
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


