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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 p řijatých usneseních 
 z 38. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 25. ledna 2016 v kancelá ři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Smlouva o výkonu umělecké činnosti – Dětský karneval 
3. Odbor vnit řní správy 

3.1 Darovací smlouva 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Úrazy na komunikaci 
4.2 Pozemky 

5. Odbor rozvoje a životního prost ředí 
5.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory Ústeckého kraje „Program na záchranu a obnovu 

kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“ 
5.2 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 22/2015 
5.3 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 

odpadem 
5.4 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu péče o krajinu pro projekt „Obnova 

významných šluknovských alejí v lokalitě Karlovo údolí“ 
5.5 Smlouva o právu provést stavbu „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově 

– rekonstrukce sociálního zařízení“ 
6. Odbor vedení m ěsta 

6.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem Šluknov a firmou QCM, s. r. o., Brno na 
rozšíření systému E-ZAK o tři moduly  

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení č. 1/38R/2016: Rada m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu o pln ění Usnesení 
č. 21/37R/2016 – úkol spln ěn.   

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Smlouva o výkonu um ělecké činnosti – D ětský karneval 

Usnesení č. 2/38R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o výkonu um ělecké činnosti 
– pořad „D ětská show agentury Piškot – D ětský karneval“ mezi m ěstem Šluknov a agenturou 
Piškot – zastoupenou panem Josefem Kadlecem, 17. li stopadu 1258, 431 91 Vejprty, 
IČ 63740346, konaný dne 21.02.2016 od 15:00 hod. v Do mě kultury Šluknov za celkovou cenu 
11.000 Kč, dle návrhu.   

3. Odbor vnit řní správy (OVS) 

3.1 Darovací smlouva 

Usnesení č. 3/38R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi m ěstem 
Šluknov a spole čnosti Domácí pé če SOS, spol. s r. o., Janá čkova 829, 735 14 Orlová Poruba, 
IČ 26849721 na úhradu náklad ů na zajišt ění péče pro opatrovance m ěsta Šluknov s finan čním 
darem ve výši 20.000 K č, dle návrhu.  

 



 2

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Úrazy na komunikaci 

Usnesení nep řijato.  

4.2 Pozemky 

4.2.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 4/38R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 340/4, katastr:  Šluknov 
Druh pozemku: zastavěná plocha, společný dvůr, vým ěra: dle GP cca 20 m2 

Účel: přístavba k domu, cena : znalecký posudek 

4.2.2 Dodatek č. 5 ke smlouv ě č. 7/NP-2009 

Usnesení č. 5/38R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouv ě 
č. 7/NP-2009 mezi m ěstem Šluknov a St řední lesnickou školou a St řední odbornou školou 
sociální Šluknov , T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, I Č 4727419, kterým se dopl ňuje variabilní 
symbol pro platbu nájemného, dle návrhu.   

5. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

5.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory Ústeckého k raje „Program na záchranu a obnovu 
kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2016“ 

Usnesení č. 6/38R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Ús teckého 
kraje pro projekt „Sladovna Šluknov – oprava krovu a zajišt ění statiky“, v četně závazku 
spolufinancování projektu, dle  p ředloženého návrhu.  

5.2 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 22/2015 

Usnesení č. 7/38R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.  ORŽP 
22/2015 na akci „Vým ěna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ na d ohodnuté 
vícepráce s navýšením ceny o 93.821,89 K č bez DPH, 113.524,49 Kč s DPH, tj. celková cena 
1.311.515,89 Kč bez DPH, 1.586.934,49 Kč s DPH, dle  p ředloženého návrhu. 

5.3 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nak ládání s t říděným komunálním 
odpadem 

Usnesení č. 8/38R/2016: Rada m ěsta Šluknova schvaluje Smlouvu o využití systému 
zavedeného obcí o nakládání s t říděným komunálním odpadem č. ORŽP 1/2016 mezi m ěstem 
Šluknov a firmou Corradini – Bláhová, s. r. o., Lip ová u Šluknova 157, 407 81 Lipová 
u Šluknova, I Č 413 29 686, dle p ředloženého návrhu. 

5.4 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Programu péče o krajinu pro projekt „Obnova 
významných šluknovských alejí v lokalit ě Karlovo údolí“ 

Usnesení č. 9/38R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z Pr ogramu 
péče o krajinu 2016 pro projekt „Obnova významných šlu knovských alejí v lokalit ě Karlovo 
údolí“ dle  p ředloženého návrhu a pov ěřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti 
o dotaci.  

5.5 Smlouva o právu provést stavbu „Modernizace tur istické infrastruktury ve Šluknov ě 
– rekonstrukce sociálního za řízení“ 

Usnesení č. 10/38R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení s tavby 
mezi m ěstem Šluknov a spole čností Potraviny D+S, s. r. o., nám. Míru 1050, 407 77 Šluknov, 
IČ 44564775, za účelem provedení stavby „Modernizace turistické infra struktury ve Šluknov ě – 
rekonstrukce sociálního za řízení“, dle p ředloženého návrhu. 

6. Odbor vedení m ěsta (OVM) 

6.1 Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo mezi m ěstem Šluknov a firmou QCM, s. r. o., Brno na 
rozší ření systému E-ZAK o t ři moduly 

Usnesení č. 11/38R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouv ě o dílo ze dne 
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23.04.2012 mezi m ěstem Šluknov a firmou QCM, s. r. o., se sídlem Bell ova 40,  
č. p. 370, 623 00 Brno, I Č 26262525, na rozší ření elektronického systému zadávání ve řejných 
zakázek E-ZAK o moduly napojení na ARES, kopírování  VZ a dodate čné informace  
– upozor ňování e-mailem, za cenu 20.000 K č bez DPH, dle návrhu. 

7. Informace starostky 

Usnesení nep řijato.  

8. Diskuze 

Usnesení nep řijato. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


