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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 57. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 3. října 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor stavební úřad 

2.1 Smlouva o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu PDF 
prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2016/266/8404/02 

3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet – hlasové služby 
3.2 Průzkum 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2016 

5. Odbor kultury 
5.1 Žádost o prominutí poplatku za pronájem sálu v DK  
5.2 Smlouva o umělecké produkci - umělecké hudební vystoupení  

6. Odbor správy majetku 
6.1 Pozemky 

7. Odbor rozvoje a životního prostředí 
7.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Výsadba dřevin v parku na 

Rumburské ulici ve Šluknově“ 
7.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení 

na sídlišti ve Šluknově“ 
7.3 Smlouva o dílo na akci „Doplňující průzkumy a rozbory – podklad pro změnu č. 1 ÚP 

Šluknov“ 
7.4 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 11/2016 n a akci „Obnova kaple Bičování Krista 

v areálu Křížové cesty v Království“ 
7.5 Zrušení zadávacího řízení a Smlouvy o dílo č. ORŽP  35/2016 na akci „Stavební úpravy za 

účelem změny v užívání podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“ 
8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato.   

2. Odbor stavební úřad (OSÚ) 

2.1 Smlouva o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu PDF 
prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2016/266/8404/02 

Usnesení č. 1/57R/2016: Rada města Šluknov ruší Usnesení Rady města Šluknov  
č. 1/55R/2016 ze dne 05.09.2016: „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.“ 
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Usnesení č. 2/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytování přístupu 
k českým technickým normám ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více 
uživatelů č. 2016/266/8404/02 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 dobu 6 měsíců, za sjednanou cenu 3.500 Kč, 
dle návrhu. 

3. Odbor vnitřní správy (OSM) 

3.1 Dílčí smlouva o poskytování služeb Vodafone OneNet – hlasové služby  

Usnesení č. 3/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dílčí smlouvu o poskytování služeb 
Vodafone OneNet – hlasové služby mezi městem Šluknov a společností Vodafone Czech 
Republic, a. s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, na zabezpečení internetového 
připojení Městské policie Šluknov v souvislosti s nutností zabezpečení přístupu do centrálního 
registru přestupků. 

3.2 Průzkum 

Usnesení č. 4/57R/2016: Rada města Šluknov bere na vědomí výsledky průzkumu „Vnímání 
pocitu bezpečí občany města Šluknov“ realizovaného v období duben až červen 2016.  

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2016 

Usnesení č. 5/57R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 9 za 
rok 2016 dle předloženého návrhu.  

5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Žádost o prominutí poplatku za pronájem sálu v DK 

Usnesení č. 6/57R/2016: Rada města Šluknov na základě žádosti XXX neschvaluje prominutí 
nájemného za pronájem hlavního sálu v Domě kultury Šluknov ve výši 540 Kč na soukromou 
akci, konanou dne 22.10.2016 v době od 17:00 do 02:00 hod. v Domě kultury Šluknov. Provozní 
náklady dle ceníku budou uhrazeny. 

5.2 Smlouva o umělecké produkci – umělecké hudební vystoupení – Barbora Motlová 

Usnesení č. 7/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o umělecké produkci mezi 
městem Šluknov a Sdružením Festive, zastoupeným Janem Šulcem, Lipová 1, 407 21 Česká 
Kamenice, IČ 22718745 na Umělecké hudební vystoupení – Barbory Motlové v rámci cyklu 
Zámeckých večerů, které se uskuteční dne 03.03.2017 od 19:00 hodin ve Šluknovském zámku, 
za cenu 12.000 Kč, dle návrhu.  

6. Odbor správy majetku (OSM) 

6.1 Pozemky 

6.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 8/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1962/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.300 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

6.1.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 9/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na 
dobu neurčitou od 04.10.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok u p. p. č. 959/2 k. ú. Království za 
účelem zřízení zahrady a za cenu 400 Kč/rok u pozemků p. p. č. 959/1 a 960/4 k. ú. Království, za 
účelem umístění včelnice.  

P. p. č.: 959/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 609 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  
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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: umístění včelnice, cena: 400 Kč/rok  

6.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 10/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 04.10.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

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

6.1.4 Smlouvy o právu provést stavbu 

Usnesení č. 11/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi 
městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 a XXX, dle návrhu.

Usnesení č. 12/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi 
městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 a XXX, dle návrhu. 

Usnesení č. 13/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi 
městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 a XXX, dle návrhu.  

Usnesení č. 14/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi 
městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 a XXX, dle návrhu.  

Usnesení č. 15/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi 
městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 a XXX, dle návrhu. 

Usnesení č. 16/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu mezi 
městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688 a XXX, dle návrhu.  

7. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

7.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Výsadba dřevin v parku na 
Rumburské ulici ve Šluknově“ 

Usnesení č. 17/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 46/2016  
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výsadba dřevin v parku na Rumburské ulici  
ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, 
IČ 47307706 za nabídkovou cenu 234.810 Kč bez DPH, tj. 284.120,10 včetně DPH, dle 
předloženého návrhu. 

7.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení na sídlišti ve Šluknově“ 

Usnesení č. 18/57R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti“ firmě Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 1.081.652,88 Kč 
včetně DPH.  

Usnesení č. 19/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 47/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení na sídlišti ve 
Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 1.081.652,88 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

7.3 Smlouva o dílo na akci „Doplňující průzkumy a rozbory – podklad pro změnu č. 1 ÚP 
Šluknov“ 

Usnesení č. 20/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a Ing. arch. Jitkou Fikarovou, Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 12036226, na vyhotovení 
a dodávku „Doplňující průzkumy a rozbory – podklad pro změnu č. 1 ÚP Šluknov“, za cenu 
80.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
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7.4 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 11/2016 n a akci „Obnova kaple Bičování Krista 
v areálu Křížové cesty v Království“ 

Usnesení č. 21/57R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
11/2016 na akci „Obnova kaple Bičování Krista v areálu Křížové cesty v Království“, mezi městem 
Šluknov a firmou STAMO, spol. s r. o., Děčín I - Děčín, Stavební 415/3, IČ 43222323, na dohodnuté 
vícepráce za cenu 21.796,05 Kč bez DPH, tj. 26.373,21 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 

7.5 Zrušení zadávacího řízení a Smlouvy o dílo č. ORŽP  35/2016 na akci „Stavební úpravy za 
účelem změny v užívání podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“ 

Usnesení č. 22/57R/2016: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 14/55R/2016 ze dne 05.09.2016: „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. 23/57R/2016: Rada města Šluknov ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu (VZMR) na akci „Stavební úpravy za účelem změny v užívání podkrovních prostor zámku 
Šluknov, č. p. 642“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 24/57R/2016: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 15/55R/2016 ze dne 05.09.2016: „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.  

8. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

9. Diskuze 

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


