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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 53. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 8. srpna 2016 v kancelá ři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Návrh Směrnice č. 8/2016 – upravující doplňkovou činnost v Základní škole 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín – diskuze se zástupkyní ředitelky ZŠ 

3. Odbor vnit řní správy 
3.1 Domov pro seniory Šluknov – vyjádření obce k potřebnosti sociální služby v regionu 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Oprava výtahu v DPS Lužická, smlouva o dílo s firmou MSV Liberec, s. r. o. 
4.2 Pozemky 

5. Odbor rozvoje a životního prost ředí 
5.1  Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Stavební úpravy za účelem změny v užívání 

podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“ 
5.2 Dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě o spolupráci č. 06/2013 
5.3 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 

odpadem 
5.4 Smlouva č. 1034/2016 o užití ortofot České republiky se společností GEPRO 
5.5 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce Pivovarského rybníka  

ve Šluknově“ 
5.6 Dodatek č. 1/2016 ke Smlouvě o poskytnutí služby 30/2016 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení nep řijato.    

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Návrh Sm ěrnice č. 8/2016 – upravující dopl ňkovou činnost v Základní škole 
J. Vohradského Šluknov, okres D ěčín – diskuze se zástupkyní ředitelky ZŠ 

Usnesení nep řijato. 

3. Odbor vnit řní správy (OVS) 

3.1 Domov pro seniory Šluknov – vyjád ření obce k pot řebnosti sociální služby v regionu 

Usnesení č. 1/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov souhlasí s pot řebností služby  4403315  Domovy 
pro seniory Šluknov a pov ěřuje Ing. Evu Baborákovou vypln ěním a podpisem Vyjád ření obce 
k pot řebnosti sociální služby v regionu pro Domov pro sen iory Šluknov – Krásná Lípa, 
Křečanská 630, 407 77 Šluknov. 

Usnesení č. 2/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje v souladu s ustanovením § 102  odst. 3 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení) ve znění pozd ějších p ředpis ů, přenesení 
pravomoci m ěsta vydávat na základ ě žádostí subjekt ů, poskytujících sociální služby v regionu, 
souhlas s pot řebností sociální služby v regionu na Odbor vnit řní správy M ěstského ú řadu 
Šluknov.  
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4. Odbor správy majetku (OSM) 
4.1 Oprava výtahu v DPS Lužická, smlouva o dílo s f irmou MSV Liberec, s. r. o. 

Usnesení č. 3/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. 95-009/S3 mezi 
městem Šluknov a firmou MSV Liberec, s.r.o., Kralická  79, 460 07 Liberec 7, I Č 61328952, na 
opravu hydraulického agregátu výtahu v DPS Lužická,  dle návrhu .  

4.2 Pozemky 

4.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 4/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 230, katastr: Království 
Druh pozemku: zahrada, vým ěra: 800 m2 
účel: zahrada, cena : 2,50 Kč/m2/rok 

4.2.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 5/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozem ku na 
dobu neur čitou od 09.08.2016 XXX, za cenu 200 K č/rok, za ú čelem parkování vozu. 

P. p. č.: 211/1, katastr:  Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: zahrada, vým ěra: 16 m2 

4.2.3 Žádost Zemspolu, s. r. o. 

Usnesení č. 6/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov neschvaluje Dodatek č. 5 k nájemní smlouv ě 
č. 1/NP-2007 ze dne 12.12.2006 mezi m ěstem Šluknov a firmou Zemspol s. r. o., I Č 48266451, se 
sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, kterým se upravuje výpov ědní lh ůta na dobu 60 
měsíců (nevztahuje se na pozemek 850/2 v k. ú. Rožany), d le návrhu.  

5. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

5.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Stavební úprav y za účelem zm ěny v užívání 
podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“ 

Usnesení č. 7/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o zve řejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpra vy za účelem zm ěny v užívání 
podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“, a to za použití elektronického nástroje EZAK 
a oslovením firem dle návrhu.  

Usnesení č. 8/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání n abídky 
v rámci ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úprav y za účelem zm ěny v užívání 
podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“, dle p ředloženého návrhu.  

Usnesení č. 9/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, kte rá 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „ Stavební úpravy za ú čelem zm ěny 
v užívání podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (p ředseda), 
Bc. Zden ěk Černý, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Mgr. A ndrea P řidalová. Náhradníci: 
Bc. Marek Kopecký, Ing. Stanislav Mašek, Ing. Petr Masopust, Ladislav Čurgali, Zden ěk 
Polesný.    

5.2 Dodatek č. 1/2016 ke Smlouv ě o spolupráci č. 06/2013 

Usnesení č. 10/53/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 01/2016 ke Smlouv ě 
o spolupráci č. 06/2013, přílohu č. 1, mezi městem Šluknov a firmou SEVEROSEPAR, s. r. o., 
zastoupenou jednatelem panem Ji řím Šachem, sídlem ul. Tovární 776, 407 77 Šluknov, 
IČ 22802649, dle p ředloženého návrhu a pov ěřuje starostku m ěsta Šluknova Mgr. Evu 
Džumanovou k jejímu podpisu.  
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5.3 Smlouva o využití systému zavedeného obcí o nak ládání s t říděným komunálním 
odpadem 

Usnesení č. 11/53/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP/33/2016  
o využití systému zavedeného obcí o nakládání s t říděným komunálním odpadem mezi m ěstem 
Šluknov a Giang Nam Dinhem, trvale pobytem Bezru čova 4199, 430 03 Chomutov, 
provozovatelem prodejny smíšeného zboží na adrese S ídlišt ě 1008, 407 77 Šluknov, 
IČ 27294561, dle p ředloženého návrhu a pov ěřuje starostku m ěsta Šluknova Mgr. Evu 
Džumanovou k jejímu podpisu. 

5.4 Smlouva č. 1034/2016 o užití ortofot České republiky se spole čností GEPRO 

Usnesení č. 12/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu č. 1034/2016 o užití ortofot 
České republiky mezi m ěstem Šluknov a firmou GEPRO, spol. s r. o., se sídl em Štefánikova 52, 
150 00 Praha 5, IČ 448 51 529, dle p ředloženého návrhu. 

5.5 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce P ivovarského rybníka ve 
Šluknov ě“ 

Usnesení č. 13/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o zve řejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve 
Šluknov ě“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a o slovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 14/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání n abídky 
v rámci ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce P ivovarského rybníka ve 
Šluknov ě“, dle p ředloženého návrhu, po jeho úprav ě. 

Usnesení č. 15/53R/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, kte rá 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „ Rekonstrukce Pivovarského 
rybníka ve Šluknov ě“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (p ředseda), Bc. Zden ěk Černý, Mgr. Martin 
Chroust, Bc. Michal Bušek, Zden ěk Polesný. Náhradníci: Bc. Marek Kopecký, Ing. Stan islav 
Mašek, Ing. Petr Masopust, Mgr. Andrea P řidalová, Božena Na ňáková. 

5.6 Dodatek č. 1/2016 ke Smlouv ě o poskytnutí služby 30/2016 

Usnesení č. 16/53/2016: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 1/2016 ke Smlouv ě  
o poskytnutí služby 30/2016, mezi m ěstem Šluknov a firmou firmou  Radek Tesa ř, TR-DESIGN, 
Děčínská 318, 407 56 Ji řetín pod Jedlovou, I Č 60669421, dle p ředloženého návrhu a pov ěřuje 
starostku m ěsta Šluknova Mgr. Evu Džumanovou k jeho podpisu. 

6. Informace starostky 

Usnesení nep řijato. 

7. Diskuze 

Usnesení nep řijato.  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


