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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 34. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 16. listopadu 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí  

2.1 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. ORŽP 24/2014 „Výstavba odstavných stání a chodníku 
v ul. Žižkova, k. ú. Šluknov“ 

2.2 Nájemní smlouva na pozemek pro stavbu rozhledny na Jitrovníku 
2.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Posunutí plotu a oprava povrchu 

chodníku Svojsíkova“ 
2.4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce komunikace včetně 

odvodnění v k. ú. Císařský“ 
2.5 Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ pro projekt 

„Revitalizace křížku nad zastávkou, Císařský – Zeckelův kříž“ 
3. Odbor kultury 

3.1 Smlouva o vykonání představení – „Masopustní pohádka ze zahrádky“ 
4. Odbor vnitřní správy 

4.1 Změna veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti v přestupkové agendě 
4.2 Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/2015 

5. Odbor správy majetku 
5.1 Nebytové prostory v majetku města 
5.2 Ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor 
5.3 Pozemky  

6. Zahraniční pracovní cesty starostky do SRN  
7. Informace starostky 
8. Diskuze 
9. SK Plaston – informace o změnách   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. ORŽP 24/2014 „Výstavba odstavných stání a chodníku 
v ul. Žižkova, k. ú. Šluknov“ 

Usnesení č. 1/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo č. ORŽP 24/2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výstavba odstavných 
stání a chodníku v ul. Žižkova, k. ú. Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby 
Šluknov, spol s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, za cenu méněprací 
ve výši 26.040 Kč bez DPH, tj. 31.508,40 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 

2.2 Nájemní smlouva na pozemek pro stavbu rozhledny na Jitrovníku 

Usnesení č. 2/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o pronájmu pozemku pro 
výstavbu rozhledny na Jitrovníku, mezi městem Šluknov a firmou Lesy České republiky, s. p., 
se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové 50168, IČ 42196 451 za cenu 1.021 Kč bez DPH za 
rok, dle předloženého návrhu.  
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2.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Posunutí plotu a oprava povrchu 
chodníku Svojsíkova“ 

Usnesení č. 3/34R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Posunutí plotu a oprava povrchu chodníku Svojsíkova“ firmě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
192.638,05 Kč včetně DPH.  

Usnesení č. 4/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 35/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Posunutí plotu a oprava povrchu chodníku 
Svojsíkova“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu 192.638,05 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

2.4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce komunikace včetně 
odvodnění v k. ú. Císařský“ 

Usnesení č. 5/34R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Rekonstrukce komunikace včetně odvodnění v k. ú. Císařský“ firmě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za 
nabídkovou cenu 1.134.231,10 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 6/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 37/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce komunikace včetně odvodnění v k. ú. 
Císařský“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 1.134.231,10 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

2.5 Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ pro projekt 
„Revitalizace křížku nad zastávkou, Císařský – Zeckelův kříž“ 

Usnesení č. 7/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku č. SCE 
EPP 89_15 s Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, pro projekt „Revitalizace 
křížku nad zastávkou, Císařský – Zeckelův kříž“ dle  předloženého návrhu.  

3. Odbor kultury (OK) 

Usnesení č. 8/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o vykonání představení mezi 
městem Šluknov a Divadlem KAPSA Andělská Hora, zastoupeným Vlastimilem Fischerem,  
U Koupaliště 7, 360 05 Karlovy Vary, IČ 738 10 134  na představení „Masopustní pohádka  
ze zahrádky“, které se uskuteční dne 13.02.2016 od 15:00 hod. ve Šluknovském zámku  
za celkovou  cenu 6.800 Kč, dle návrhu. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Změna veřejnoprávních smluv na výkon přenesené působnosti v přestupkové agendě 

Usnesení nepřijato.  

4.2 Schválení dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/2015 

Usnesení č. 9/34R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje 
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 8/2015 mezi Základní školou J. Vohradského Šluknov, okres 
Děčín, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, IČ 49888579 a XXX na pronájem místnosti č. 3 (třída 
2. B) v budově č. p. 772 na Žižkově ulici za účelem výuky anglického jazyka, spočívající ve 
zkrácení pronájmu, tzn. že třída bude od 18.11.2015 pronajímána každé úterý od 16:00 do 17:00 
hod. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Nebytové prostory v majetku města 

5.1.1 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor 

Usnesení č. 10/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytový 
prostor o výměře 50 m2 v suterénu budovy č. p. 1051 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov v obci 
Šluknov. 



 3

5.1.2 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor 

Usnesení č. 11/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové 
prostory o výměře 145 m2 v budově č. p. 1081 na p. p. č. 1320/3 v k. ú. Šluknov v obci Šluknov.  

5.2 Ukončení smlouvy na pronájem nebytových prostor 

Usnesení č. 12/34R/2015: Rada města vyhovuje žádosti XXX, a schvaluje ukončení Smlouvy 
o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 1/NNP/2015 mezi městem Šluknov a XX Šluknov, 
IČ 88086160 ke dni 31.12.2015. 

5.3 Pozemky 

5.3.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 13/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouvě 
č. 11/NP-2009 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

5.3.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemků 

Usnesení č. 14/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

St. p. č. 245, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 307 m2 
P. p. č. 2751, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 266 m2 
účel: stavba přístřešku + zahrada, minimální cena: dle ZP + hodnota stromu 

5.3.3 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 15/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. 
č. 1678 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP, p. p. č. 2243/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře dle GP (celková výměra cca 155 bm) v k. ú. Šluknov, obec 
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení distribuční 
soustavy „DC_Šluknov, ppč. 2263/2, příp. nad 50 m, kNN“, č. smlouvy IP-12-4006137/VB001- 
kabelové vedení NN, 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. 

5.3.4 Zřízení vědného břemene 

Usnesení č. 16/34R/2015: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
schválit zřízení věcného břemene na části p. p. č. 3146/1 – vodní plocha, tok přirozený  
o výměře dle GP (výměra cca 50 bm) v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za účelem stavby 
„Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov - II. etapa“ stavba lávky přes Šluknovský 
potok, demontáž staré lávky, za cenu 11 Kč/bm, nejméně však za 500 Kč bez DPH, ve prospěch 
města Šluknov, náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688. Věcné břemeno zřizuje Povodí 
Ohře, s. p. Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988. 

Usnesení č. 17/34R/2015: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty a umístění stavby č. 948/2015 
mezi Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ 70889988 a městem Šluknov, 
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688, dle návrhu. 

6. Zahraniční pracovní cesty starostky do SRN 

Usnesení č. 18/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města Mgr. Evy Džumanové, pořádanou Destinačním fondem – České Švýcarsko, do Spolkové 
republiky Německo dne 19.11.2015. 

Usnesení č. 19/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města Mgr. Evy Džumanové na jednání „Pětiměstí“, do Oppachu do Spolkové republiky 
Německo dne 04.12.2015. 

7. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 
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8. Diskuze 

Usnesení nepřijato.  

9. SK Plaston – informace o změnách  

Usnesení č. 20/34R/2015: Rada města Šluknov jako vlastník nemovitostí vydává souhlas 
s umístěním sídla spolku „SK Plaston Šluknov“ v budově městského stadionu Slávy 
Novotného, Žižkova 1051, 407 77 Šluknov na st. p. č. 1575/2 v k. ú. 

Usnesení č. 21/34R/2015: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové 
prostory o výměře 27 m2 v 1. NP budovy č. p. 1051 na p. p. č. 1575/2 v k. ú. Šluknov v obci 
Šluknov. 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


