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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 
ze 17. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 25. května 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OVS 

2.1 Přijetí účelového daru pro MŠ 
3. OK 

3.1 Smlouva o výkonu umělecké činnosti na akci „Dětský den“ – agentura Piškot 
3.2 Žádost o prominutí úhrady nákladů za poskytnuté ubytování v Městské ubytovně 

v Království 
3.3 Aktualizace ceníku služeb pro veřejnost poskytovaných RIC Šluknov 
3.4 Kupní smlouva – zakoupení starožitného nábytku  

4. OE 
4.1 Projednání celoročního hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 

a Schválení účetní závěrky města sestavené k 31.12.2014 
4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 2 v roce 2015 

5. OSM 
5.1 Přidělení bytů 
5.2 Pozemky 
5.3 Kupní smlouva Výběžek.Net, s. r. o. 
5.4 JSDH Šluknov – návrh likvidace vozidla Avia   

6. ORŽP 
6.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace na Rekonstrukci sídliště 

Šluknov“ 
6.2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace na výstavbu chodníku 

ul. Dr. E. Beneše na Císařský Šluknov – II. etapa“ 
6.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Zateplení jídelny školského areálu – Zahradní 

č. p. 1080, Šluknov“ 
6.4 PD „Protipovodňová opatření města Šluknov“ 
6.5 Oprava kapličky Království u kostela na p. p. č. 1943 v k. ú. Království a obci Šluknov 
6.6 PD „Stavební úpravy velkého a malého sálu tělocvičny ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Přijetí účelového daru pro MŠ 

Usnesení č. 1/17R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov 
schvaluje přijetí účelového daru – loutky „holčička“ v celkové hodnotě 2.517 Kč od dárce - 
firmy Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov.  

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva o výkonu umělecké činnosti na akci „Dětský den“ – agentura Piškot 

Usnesení č. 2/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výkonu umělecké 
činnosti  - Dětská show agentury Piškot mezi městem Šluknov a Josefem Kadlecem – 
agentura Piškot, 17. listopadu 1258, 431 91 Vejprty, IČ 63740346  na Dětskou show agentury 
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Piškot na akci „Dětský den“, která se uskuteční dne 31.05.2015 od 15:30 hod. v areálu parku 
Šluknovského zámku, dle návrhu. 

3.2 Žádost o prominutí úhrady nákladů za poskytnuté ubytování v Městské ubytovně 
v Království 

Usnesení č. 3/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje prominutí úhrady nákladů za 
poskytnuté ubytování v Městské ubytovně v Království XXX, za účelem instalace výstavy 
“Svět kostiček“ v době od 22.05.2015 do 09.06.2015. 

3.3 Aktualizace ceníku služeb pro veřejnost poskytovaných RIC Šluknov 

Usnesení č. 4/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Ceník služeb pro veřejnost 
v Regionálním informačním centru Šluknovského zámku s účinností od 01.06.2015, dle 
předloženého návrhu. 

3.4 Kupní smlouva – zakoupení starožitného nábytku 

Usnesení č. 5/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem 
Šluknov a Castle Stračov, s. r. o., zastoupeným panem Jindřichem Karáskem, Stračov 1, 
503 14 Stračov, IČ 27500802 na nákup starožitného nábytku do Šluknovského zámku 
v částce 283.000 Kč, za účelem rozšíření prohlídkového okruhu zámku, dle předloženého 
návrhu. 

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání celoročního hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2014 a 
Schválení účetní závěrky města sestavené k 31.12.2014 

Usnesení č. 6/17R/2015: Rada města Šluknov projednala celoroční hospodaření a návrh 
závěrečného účtu města za rok 2014 a doporučuje zastupitelstvu města schválit závěrečný 
účet města za rok 2014 a rozhodnout o vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením 
města za rok 2014 bez výhrad. 

Usnesení č. 7/17R/2015: Rada města Šluknov projednala účetní závěrku města sestavenou 
k 31.12.2014 a doporučuje zastupitelstvu města tuto účetní závěrku schválit. 

4.2 Návrh rozpočtového opatření č. 2 v roce 2015 

Usnesení č. 8/17R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření  
č. 2 za rok 2015, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 9/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.06.2015 do 31.12.2015 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě XXX, 
dle návrhu. 

Byt 1+1,  XXX, pro XXX.  

5.2 Pozemky 

5.2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 10/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 25.05.2015 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání 
trávy, údržba pozemku. 

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 
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5.2.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 11/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 k Nájemní smlouvě 
č. 11/NP-2009 mezi městem Šluknov a Petrem Houdkem, Království 437, 407 77 Šluknov, 
IČ 47270586, s platností od 26.05.2015, dle návrhu. 

5.2.3 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 12/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 199/7 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře dle GP (výměra cca 2 bm) v k. ú. 
Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení 
„STL plynovod a přípojka pro objekt společnosti Dental Institut, s. r. o.“, číslo stavby 65291, 
za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch RWE GasNet, s. r. o., 
Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567. 

Usnesení č. 13/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene mezi městem Šluknov a RWE GasNet, s. r. o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, dle návrhu.  

5.3 Kupní smlouva Výběžek.Net, s. r. o. 

Usnesení č. 14/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem 
Šluknov firmou Výběžek.Net, s. r. o., Pražská 663, 40747 Varnsdorf, IČ 27316289, dle 
předloženého návrhu. 

5.4 JSDH Šluknov – návrh likvidace vozidla Avia 

Usnesení č. 15/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje ekologickou likvidaci vozidla Avia 
A31, RZ DCA 11-82, VIN TNAA311KJ012204, INV.Č. 5031.  

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace na Rekonstrukci 
sídliště Šluknov“ 

Usnesení č. 16/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 SoD č. ORŽP 2/2015 
na akci „Projektová dokumentace na Rekonstrukci sídliště Šluknov“ mezi městem Šluknov 
a firmou ProProjekt, s. r. o., Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, IČ 25487892, 
s prodloužením termínu ukončení do 15.09.2015, dle návrhu. 

6.2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace na výstavbu chodníku 
ul. Dr. E. Beneše na Císařský Šluknov – II. etapa“ 

Usnesení č. 17/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 SoD č. ORŽP 3/2015 
na akci „Projektová dokumentace na výstavbu chodníku ul. Dr. E. Beneše na Císařský 
Šluknov – II. etapa“ mezi městem Šluknov a firmou ProProjekt, s. r. o., Starokřečanská 34, 
408 01 Rumburk, IČ 25487892, za cenu 12.000 Kč bez DPH, dle návrhu. 

6.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Zateplení jídelny školského areálu – Zahradní 
č. p. 1080, Šluknov“ 

Usnesení č. 18/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 SoD č. ORŽP 3/2015 
na akci „Zateplení jídelny školského areálu – zahradní č. p. 1080, Šluknov“ mezi městem 
Šluknov a Ing. arch. Jiřím Kňákalem, Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 15671712 za cenu 
30.000 Kč bez DPH, dle návrhu. 

6.4 PD „Protipovodňová opatření města Šluknov“ 

Usnesení č. 19/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP20/2015 na 
akci „Protipovodňová opatření města Šluknov„ mezi městem Šluknov a firmou 
ENVIPARTNER, Vídeňská 55, 639 00 Brno-Štýřice, IČ 28358589, za cenu 60.000 Kč bez DPH, 
dle předloženého návrhu. 

6.5 Oprava kapličky Království u kostela na p. p. č. 1943 v k. ú. Království a obci Šluknov 

Usnesení č. 20/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo  
č. ORŽP 18/2015 na akci „Oprava kapličky Království u kostela na p. p. č. 1943 v k. ú. 
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Království a obci Šluknov“ mezi městem Šluknov a uchazeč Ing. Vojtěch Král, 293 01, Mladá 
Boleslav, Čejetice, Nezvalova 156, IČ: 66421705 za cenu 165.604,20 Kč bez DPH, tj. 
200.381,10 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 

6.6 PD „Stavební úpravy velkého a malého sálu tělocvičny ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ 

Usnesení č. 21/17R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 19/2015 na 
akci „PD - Stavební úpravy velkého a malého sálu tělocvičny ZŠ J. Vohradského, Šluknov„ 
mezi městem Šluknov a S.A.W. Consulting, s. r. o., Jaroslav Zavadil, DiS., Prašná 2324, 
407 47 Varnsdorf, IČ 287 18 836, za cenu 126.000 Kč bez DPH, tj. 152.460 Kč vč. DPH, dle 
předloženého návrhu.  

7. Informace starostky 

pí Mgr. Džumanová 

Usnesení nepřijato.  

8. Diskuze  

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


