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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 23. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 27. července 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OE 

2.1 Změna názvu příjemce dotace – revokace usnesení RM č. 69/13R/2015  
o poskytnutí účelové dotace a usnesení RM č. 70/13R/2015 o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy  

3. OSM 
3.1 Nebytové prostory  
3.2 Pozemky  

4. ORŽP 
4.1 VZMR na akci „PD – Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině, 

Šluknov“ – rozhodnutí zadavatele  
4.2 Návrh provozního řádu venkovní posilovny – fitparku „Oranžové hřiště ve městě 

Šluknov“ 
4.3 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. ORŽP 27/2014 „Rekonstrukce nám. Míru ve Šluknově 

– I. etapa“ 
5. Informace starostky 
6. Diskuze   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/23R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 2/09R/2015, usnesení č. 17/22R/2015, usnesení č. 19/22R/2015 a usnesení č. 21/22R/2015. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Změna názvu příjemce dotace – revokace usnesení RM č. 69/13R/2015  
o poskytnutí účelové dotace a usnesení RM č. 70/13R/2015 o uzavření veřejnoprávní 
smlouvy 

Usnesení č. 2/23R/2015: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 69/13R/2015 ze dne 13.04.2015 a to: „Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Seveřan Šluknov“ se mění na: „Junák – český skaut, středisko Seveřan Šluknov, z. s.“  

Usnesení č. 3/23R/2015: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 70/13R/2015 ze dne 13.04.2015 a to: „Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Seveřan Šluknov se sídlem Karlova“ se mění na: „Junák – český skaut, středisko Seveřan 
Šluknov, z. s.“  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Nebytové prostory 

3.1.1 Zveřejnění záměrů na pronájem nebytových prostor 

Usnesení č. 4/23R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostor 
sloužící k podnikání – prostor pro rozvaděč na půdě a stožár na střeše bytového domu č. p. 
108 – 109 na Nám. Republiky ve Šluknově. 

Usnesení č. 5/23R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostor 
sloužící k podnikání – prostor pro rozvaděč na půdě a stožár na střeše bytového domu č. p. 
915 v ul. Fügnerova ve Šluknově. 
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3.1.2 Krátkodobý pronájem nebytového prostoru 

Usnesení č. 6/23R/2015: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 13/22R/2015 ze dne 13.07.2015: „Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu 
nebytových prostor č. 5/NNP/2015 mezi městem Šluknov a XXX, na pronájem nebytových 
prostor garáže na st. p. č. 20/4 o výměře 121 m2 v prostorech u budovy ubytovny č. p. 10 v 
k. ú. Království, obec Šluknov na dobu určitou od 14.07.2015 do 12.08.2015. Dohodnuté 
nájemné za celkovou pronajatou plochu nebytového prostoru činí 500 Kč za pronajaté 
období.“ 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení nepřijato. 

3.2.2 Ukončení  nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 7/23R/2015: Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 10/NP-2013 
mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.07.2015. 

3.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 8/23R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 520/11, katastr: Nové Hraběcí  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.821 m2 
účel: pastvina, minimální cena: 0,10 Kč/rok  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 VZMR na akci „PD – Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině, 
Šluknov“ – rozhodnutí zadavatele 

Usnesení č. 9/23R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „PD – Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově 
výšině, Šluknov“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) a Zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 16.07.2015. 

Usnesení č. 10/23R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Výstavba 
rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící 
komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější 
předložil uchazeč, Ing. arch. Tomáš Beneš, Pražská 2953, 407 77 Varnsdorf, IČ 88195848 za 
cenu 185.000 Kč (dodavatel není plátce DPH).  

Usnesení č. 11/23R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a Ing. arch. Tomášem Benešem, Pražská 2953, 407 77 Varnsdorf,  
IČ 881 85 848 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „PD – Výstavba 
rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině, Šluknov“, za cenu 185.000 Kč (dodavatel 
není plátce DPH), dle předloženého návrhu. 

4.2 Návrh provozního řádu venkovní posilovny – fitparku „Oranžové hřiště ve městě 
Šluknov“ 

Usnesení č. 12/23R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Provozní řád venkovní posilovny  
– fitparku „Oranžové hřiště ve městě Šluknov“, dle předloženého návrhu.   

4.3 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. ORŽP 27/2014 „Rekonstrukce nám. Míru ve Šluknově 
– I. etapa“ 

Usnesení č. 13/23R/2015: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č.1 k Smlouvě o dílo 
č. ORŽP 27/2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce náměstí Míru 
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ve Šluknově – I. etapa“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za celkovou cenu ve výši 
10.923.336,20 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu.  

8. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

9. Diskuze  

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


