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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 18. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 8. června 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OK 

2.1 Darovací smlouva mezi městem Šluknov a TOPOS, a. s. – Zámecké slavnosti 2015 
2.2 Darovací smlouva mezi městem Šluknov a TRAVEL FREE, s. r. o. – Zámecké 

slavnosti 2015 
3. OVS 

3.1 VZMR na akci „Nákup HW a server SW 2015“- rozhodnutí zadavatele  
4. OSM 

4.1 Nákup elektřiny na ČMKB pro rok 2016 
4.2 Majetkové záležitosti – nebytové prostory v majetku města 
4.3 VZMR na akci „Výměna oken na č. p. 683 v ul. T. G. Masaryka, Šluknov“ – rozhodnutí 

zadavatele 
4.4 Pozemky  
4.5 Úhrada škody 
4.6 Kupní smlouva s XXX – prodej dlažebních kostek 

5. ORŽP 
5.1 VZMR na akci „Oprava nadřímsových žlabů na západním křídle budovy Základní školy 

J. Vohradského ve Šluknově“ – výzva k podání nabídky 
5.2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace na Výstavbu centra 

záchranných služeb ve Šluknově“ 
5.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Pasport zeleně a inventarizace dřevin na 

veřejných prostranstvích města Šluknov“ 
5.4 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce el. energie – MŠ Svojsíkova 355 a 352, číslo: Z_S14_12_8120049819 
5.5 VZMR na akci „Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov – 55 ks“ – výzva 

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

zadavatele 
6. Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě 

a Smlouva o užití ortofota České republiky – smluvní vztahy s firmou GEPRO, spol. s r. o. 
Praha 5 

7. Provozní řád fitness centra v Království 
8. Informace starostky  
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Darovací smlouva mezi městem Šluknov a TOPOS, a. s. – Zámecké slavnosti 2015 

Usnesení č. 1/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688, zastoupeným starostkou paní Mgr. 
Evou Džumanovou (dále jen „obdarovaný“) a společností TOPOS, a. s., se sídlem Královská 
777, 407 77 Šluknov, IČ 61325155, zastoupenou panem Ing. Vladimírem Kinským, předsedou 
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představenstva (dále jen „dárce“). Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního daru ve 
výši 10.000 Kč na konání kulturní akce města „Zámecké slavnosti 2015“, dle návrhu. 

2.2 Darovací smlouva mezi městem Šluknov a TRAVEL FREE, s. r. o. – Zámecké 
slavnosti 2015 

Usnesení č. 2/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov, nám. Míru, 407 77 Šluknov, IČ 00261688, zastoupeným starostkou paní Mgr. Evou 
Džumanovou (dále jen „obdarovaný“) a společností TRAVEL FREE, s. r. o. Global TRAVEL 
FREE SHOP, se sídlem Václavské nám. 53, 110 00 Praha 1, IČ: 26739780, zastoupenou 
Ing. Pavlem Manhartem, (dále jen „dárce“), na přijetí daru ve formě potravinových výrobků 
ve výši 2.995,75 Kč na kulturní akci města „Zámecké slavnosti 2015“, dle návrhu.  

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 VZMR na akci „Nákup HW a server SW 2015“- rozhodnutí zadavatele 

Usnesení č. 3/18R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Nákup HW a server SW 2015“ Protokol  
o otevíraní obálek (příloha č. 1 důvodové zprávy) a Zpráva o hodnocení nabídek (příloha č. 2 
důvodové zprávy) ze dne 05.06.2015. 

Usnesení č. 4/18R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Nákup HW 
a server SW 2015“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou 
zakázku, a to nabídky, kterou jako nejlevnější předložil uchazeč, firma UPTIME, s. r. o., se 
sídlem Tř. 9. května 926, 408 01 Rumburk, IČ 27271522, za maximální nepřekročitelnou cenu 
404.674 Kč bez DPH, tj. maximální nepřekročitelnou cenu včetně DPH ve výši 489.655 Kč. 

Usnesení č. 5/18R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou UPTIME, s. r. o., se sídlem Tř. 9. května 926, 408 01 Rumburk, IČ 27271522 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Nákup HW a server SW 2015“, za 
maximální nepřekročitelnou cenu 404.674 Kč bez DPH, tj. za maximální nepřekročitelnou 
cenu včetně DPH 489.655, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Nákup elektřiny na ČMKB pro rok 2016 

Usnesení č. 6/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Přihlášku aukce k obchodování 
elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí 
na Českomoravské komoditní burze Kladno. 

4.2 Majetkové záležitosti – nebytové prostory v majetku města 

Usnesení č. 7/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 ke Smlouvě 
o pronájmu a umístění zařízení datové sítě č. 45/NNP-2005 ze dne 12.09.2005, mezi městem 
Šluknov a firmou Výběžek.NET, s. r. o., Pražská 663, 407 47 Varnsdorf, IČ: 27316289, dle 
předloženého návrhu. 

4.3 VZMR na akci „Výměna oken na č. p. 683 v ul. T. G. Masaryka, Šluknov“ – rozhodnutí 
zadavatele 

Usnesení č. 8/18R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken na č. p. 683 v ul. T. G. Masaryka, Šluknov“, 
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (Příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 03.06.2015.  

Usnesení č. 9/18R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken na 
č. p. 683 v ul. T. G. Masaryka, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma 
Window Holding, a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024 za cenu 725.833 Kč 
bez DPH.  
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Usnesení č. 10/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou Window Holding, a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024, dle 
předloženého návrhu. 

4.4 Pozemky 

4.4.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 11/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č. 1219, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 131 m2  
účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.4.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 12/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 75, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 174 m2 
účel: zahrada, minimální cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.4.3 Žádosti občanů o prodloužení NS a BSK pro výstavbu RD 

Usnesení č. 13/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu města 
Šluknov prodloužení nájemní smlouvy č. 21/NP-2010 a budoucí smlouvy kupní pro výstavbu 
RD pro XXX, na části p. p. č. 163, p. p. č. 1942 a části p. p. č. 1943 v k. ú. Království a to ze 
dne 31.07.2015 na 31.07.2016, za podmínek sjednaných v budoucí smlouvě kupní a na 
základě Opatření zastupitelstva města č. 1/2007 o podpoře výstavby, a to prodeje pozemků  
za kupní cenu 40,- Kč/m2. 

4.4.4 Žádosti občanů o prodloužení NS a BSK pro výstavbu RD 

Usnesení č. 14/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje a doporučuje Zastupitelstvu města 
Šluknov prodloužení nájemní smlouvy č. 25/NP-2010 a budoucí smlouvy kupní pro výstavbu 
RD pro, na části p. p. č. 163 a části p. p. č. 1943 v k. ú. Království a to ze dne 31.07.2015 na 
31.07.2016, za podmínek sjednaných v budoucí smlouvě kupní a na základě Opatření 
zastupitelstva města č. 1/2007 o podpoře výstavby a to prodeje pozemků za kupní cenu 40 
Kč/m2. 

4.5 Úhrada škody 

Usnesení č. 15/18R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje, vzhledem k výši škody, 
neuplatňovat pojistnou událost – poškození oblečení ze dne 22.05.2015 XXX, u smluvní 
pojišťovny.   

Usnesení č. 16/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje vyplacení částky 3.000 Kč XXX 
jako náhradu škody za poškozené oblečení ze dne 22.05.2015.   

4.6 Kupní smlouva s p. Bc. Michalem Buškem – prodej dlažebních kostek 

Usnesení č. 17/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem 
Šluknov a XXX, dle předloženého návrhu.  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 VZMR na akci „Oprava nadřímsových žlabů na západním křídle budovy Základní 
školy J. Vohradského ve Šluknově“ – výzva k podání nabídky 

Usnesení č. 18/18R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava nadřímsových žlabů na 
západním křídle budovy Základní školy J. Vohradského ve Šluknově“, a to za použití 
elektronického nástroje města – EZAK a oslovením firem, po jejich doplnění dle návrhu.  

Usnesení č. 19/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava nadřímsových žlabů na 
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západním křídle budovy Základní školy J. Vohradského ve Šluknově“, dle předloženého 
návrhu. 

Usnesení č. 20/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava nadřímsových žlabů na 
západním křídle budovy Základní školy J. Vohradského ve Šluknově“ ve složení: 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Mgr. Eva Hertlová, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal 
Bušek, Bc. Zdeněk Černý (členové) a náhradníci, Bc. Marek Kopecký, Ing. Stanislav Mašek, 
Zdeněk Polesný, Ladislav Čurgali a Božena Naňáková. 

5.2 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Projektová dokumentace na Výstavbu centra 
záchranných služeb ve Šluknově“ 

Usnesení č. 21/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 SoD č. ORŽP 1/2015 
na akci „Projektová dokumentace na Výstavbu centra záchranných služeb ve Šluknově“ 
mezi městem Šluknov a firmou Valbek, spol. s r. o., Děčínská 717/2, 400 03 Ústí nad Labem, 
IČ 48266230, s prodloužením termínu ukončení do 31.10.2015, dle návrhu. 

5.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Pasport zeleně a inventarizace dřevin na 
veřejných prostranstvích města Šluknov“ 

Usnesení č. 22/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 SoD č. ORŽP 29/2014 
na akci „Pasport zeleně a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města Šluknov“ 
mezi městem Šluknov a firmou HRDLIČKA, spol. s r. o., nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, 
IČ 18601227, s prodloužením termínu ukončení do 19.06.2015, dle návrhu. 

5.4 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce el. energie – MŠ Svojsíkova 355 a 352, číslo: Z_S14_12_8120049819 

Usnesení č. 23/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
č. Z_S14_12_8120049819 mezi městem Šluknov a provozovatelem ČEZ Distribuce,  
a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035 na přeložku nn 
u objektů MŠ Svojsíkova 352 a 355, dle předloženého návrhu. 

5.5 VZMR na akci „Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov – 55 ks“ – výzva 
k podání nabídky 

Usnesení č. 24/18R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken na objektu ZŠ  
J. Vohradského, Šluknov – 55 ks“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem 
dle návrhu. 

Usnesení č. 25/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken na objektu ZŠ 
J. Vohradského, Šluknov – 55 ks“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 26/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Výměna oken na objektu ZŠ 
J. Vohradského, Šluknov – 55 ks“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), 
Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Mgr. Eva Hertlová, Ing. Petr Masopust (členové) 
a náhradníci: Bc. Marek Kopecký, Bc. Zdeněk Černý, Zdeněk Polesný, Ladislav Čurgali, 
Božena Naňáková. 

5.6 VZMR na akci „Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ – rozhodnutí 
zadavatele 

Usnesení č. 27/18R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“, 
Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
(příloha č. 2) ze dne 04.06.2015. 

Usnesení č. 28/18R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zateplení 
mateřské školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na 
výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, 
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firma Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ: 424 81 431 za cenu 1.599.999,77 
Kč bez 21 % DPH. 

Usnesení č. 29/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ: 424 81 431 na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 
355 Šluknov“, za cenu 1.599.999,77 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

6. Smlouva o dodávce a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické 
podobě a Smlouva o užití ortofota České republiky – smluvní vztahy s firmou 
GEPRO, spol. s r. o. Praha 5 

Usnesení č. 30/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dodávce  
a ochraně údajů katastru nemovitostí vedených v elektronické podobě mezi městem 
Šluknov a firmou GEPRO, spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5,  
IČ 44851529, na dobu neurčitou, a to bezúplatně, dle návrhu. 

Usnesení č. 31/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o užití ortofota České 
republiky mezi městem Šluknov a firmou GEPRO, spol. s r. o., se sídlem Štefánikova 77/52, 
150 00 Praha 5, IČ 44851529, na dobu tří let od podpisu smlouvy, a to bezúplatně, dle 
návrhu.  

7. Provozní řád fitness centra v Království 

Usnesení č. 32/18R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Provozní řád fitness centra pro 
zaměstnance města, v prostorách městské ubytovny v Království č. p. 10, 407 77 Šluknov, 
s účinností od 10.06.2015, dle návrhu. 

8. Informace starostky 

Usnesení č. 33/18R/2015: Rada města Šluknov neschvaluje poskytnutí individuální dotace 
na základě žádosti ze den 27.05.2015 Kočičího mikroazylu Konečně šťastný domov, IČ 265 
64 149, zastoupeného XXX z důvodu nedostatku finančních prostředků a využívání jiného 
útulku pro kočky městem.  

9. Diskuze  

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


