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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 55. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 5. září 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor stavební úřad 

2.1 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím 
služby ČSN online pro více uživatelů č. 2011/0161/02 

3. Odbor kultury 
3.1 Smlouva na dodávku polygrafického výrobku – tisk Šluknovských novin 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Pozemky 
4.2 Návrh likvidace automobilu Škoda Fabia combi 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Podání žádosti o poskytnutí dotace z Nadace ČEZ pro projekt „Rekonstrukce 

Pivovarského rybníka ve Šluknově“ 
5.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve Šluknově“ 
5.3 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Stavební úpravy za účelem změny v užívání podkrovních prostor zámku 
Šluknov, č. p. 642“ 

6. Odbor vedení města 
6.1 Zahraniční služební cesta do SRN 

7. Odbor vnitřní správy 
7.1    Úprava platů pro ředitelky ZŠ a MŠ 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato.   

2. Odbor stavební úřad (OSÚ) 

2.1 Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím 
služby ČSN online pro více uživatelů č. 2011/0161/02 

Usnesení č. 1/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě  
o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více 
uživatelů číslo 2011/0161/02, uzavřené dne 23.09.2011 mezi městem Šluknov a Českou 
republikou – Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační 
složkou státu, IČ 48135267, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00  Praha 1, na prodloužení 
smlouvy o 6 měsíců, za sjednanou cenu 3.500 Kč, dle návrhu. 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva na dodávku polygrafického výrobku – tisk Šluknovských novin 

Usnesení č. 2/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje „Smlouvu o dodávce polygrafického 
výrobku – tisk Šluknovských novin“ mezi městem Šluknov a ŠOS mediální grafiky a polygrafie, 
Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, IČ 00497029 zastoupenou Petrem Ryšánem (dodavatel), na 
tisk Šluknovských novin v období od září 2016 do června 2017 za cenu 10.220 Kč měsíčně, dle 
návrhu.  
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4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 3/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 959/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 609 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

P. p. č.: 959/1, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 751 m2 

P. p. č.: 960/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 891 m2 
účel: včelnice, cena: 400 Kč/rok 

4.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 4/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 4 se stavbou čp. 2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 246 m2 
účel: přípravné práce před rekonstrukcí a prodejem objektu, cena: 2.000 Kč/měsíc + služby 

4.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 5/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 707, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 639 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50  m2/ Kč/rok  

4.1.4 Pronájem pozemku 

Usnesení nepřijato. 

4.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení nepřijato. 

4.1.6 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 6/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 16/NP-
2015 mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 30.09.2016. 

4.1.7 Zřízení věcného břemene – revokace usnesení RM č. 6/37R/2016 

Usnesení č. 7/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje revokaci části usnesení Rady města 
Šluknov č. 6/37R/2016 ze dne 11.01.2016, a to: „zřízení věcného břemene na části p. p. č. 3075/1 
– ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 7 bm) v k. ú. Království“ se mění na: 
„zřízení věcného břemene na části p. p. č. 3075/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace  
o výměře dle GP (cca 7 bm) v k. ú. Království a na části p. p. č. 3075/8 – vodní plocha, koryto 
vodního toku o výměře dle GP (cca 1 bm) v k. ú. Království“. 

4.1.8 Zřízení věcného břemene – revokace usnesení RM č. 22/46R/2016 

Usnesení č. 8/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje revokaci části usnesení Rady města 
Šluknov č. 22/46R/2016 ze dne 16.05.2016, a to: „zřízení věcného břemene na části p. p. č. 80 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP, na části p. p. č. 92 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře dle GP a na části p. p. č. 735 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře dle GP vše v k. ú. Šluknov“ se mění na: „zřízení věcného břemene na 
části p. p. č. 80 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP, na části p. p. č. 92 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP a na části p. p. č. 735 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře dle GP vše v k. ú. Šluknov, obec Šluknov a na části p. p. č. 2821 – 
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ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 40 bm) v k. ú. Císařský a na části  
p. p. č. 3064/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 29 bm) v k. ú. 
Císařský“.  

4.2 Návrh likvidace automobilu Škoda Fabia combi 

Usnesení nepřijato. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Podání žádosti o poskytnutí dotace z Nadace ČEZ pro projekt „Rekonstrukce 
Pivovarského rybníka ve Šluknově“ 

Usnesení č. 9/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ 
pro projekt „Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve Šluknově“ dle předloženého návrhu  
a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 

5.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve Šluknově“ 

Usnesení č. 10/55R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve Šluknově“, Protokol 
o otevíraní obálek a (příloha č. 1) ze dne 24.08.2016 a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
(příloha č. 2) ze dne 24.08.2016.  

Usnesení č. 11/55R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce 
Pivovarského rybníka ve Šluknově“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma 
Josef Aulický, Družinova 95, 407 11 Děčín 31, IČ 86830376, za cenu 2.074.449,89 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 12/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Josef Aulický, Družinova 95, 407 11 Děčín 31, IČ 86830376, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve Šluknově“, za cenu 
2.074.449,89 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

5.3 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Stavební úpravy za účelem změny v užívání podkrovních prostor 
zámku Šluknov, č. p. 642“ 

Usnesení č. 13/55R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy za účelem změny v užívání podkrovních 
prostor zámku Šluknov, č. p. 642“, Protokol o otevíraní obálek (příloha č. 1) ze dne 24.08.2016 
a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 24.08.2016. 

Usnesení č. 14/55R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy za 
účelem změny v užívání podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“, na základě doporučení 
Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku o akceptaci obdržené jediné nabídky, 
kterou předložil uchazeč, firma EUROMIT, s. r. o., náměstí 14. října1307/2, 150 00 Praha 5 – 
Smíchov, IČ 257 81 294, za cenu 680.213,77 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 15/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou EUROMIT, s. r. o., náměstí 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 257 81 294, 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy za účelem změny 
v užívání podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“, za cenu 680.213,77 Kč bez DPH, dle 
předloženého návrhu. 

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Zahraniční služební cesta do SRN 

Usnesení č. 16/55R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky 
města Mgr. Evy Džumanové, na jednání o přeshraniční spolupráci do Neusalza – Spremberg, 
do Spolkové republiky Německo dne 08.09.2016.  
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7. Odbor vnitřní správy 

7.1 Úprava platů pro ředitelky ZŠ a MŠ 

Usnesení č. 17/55R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
rozhoduje o úpravě platu pro ředitelku Mateřské školy Šluknov paní Evu Heinzovou s účinností 
od 01.09.2016, dle návrhu. 

Usnesení č. 18/55R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského ve Šluknově rozhoduje o úpravě platu pro ředitelku Základní školy  
J. Vohradského ve Šluknově paní Mgr. Evu Hertlovou s účinností od 01.09.2016, dle návrhu. 

8. Informace starostky  

Usnesení nepřijato. 

9. Diskuze 

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


