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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 
ze 70. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 6. března 2017 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – provedení 
veřejnosprávní kontroly za rok 2016 

2.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2016 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Pozemky 
3.2 Nebytové prostory v majetku města 

4. Odbor kultury 
4.1 Příkazní smlouvy na Zámecký ples 
4.2 Návrh kupní smlouvy mezi městem Šluknov a panem Janem Kůlou - zakoupení nábytku  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Smlouva o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
5.2 Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu „Stavební úpravy 

radnice ve Šluknově“ 
5.3 Smlouva o dílo na akci „PD – Revitalizace kina Šluknov“ 
5.4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava zábradlí podél Šluknovského potoka 

v Císařském“ 
5.5 Smlouva o dílo na akci – „PD – Revitalizace objektu tribuny v areálu městského stadionu Slávy 

Novotného, Šluknov“ 
6. Odbor vedení města 

6.1 Žádost o udělení souhlasu s užitím heraldického znaku města pro publikaci – Katalog stanic 
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje   

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

  

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – provedení 
veřejnosprávní kontroly za rok 2016 

Usnesení č. 1/70R/2017 Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, Svojsíkova 
352, 407 77 Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové pověřit pí Ing. Janu Kociánovou, 
vedoucí Odboru ekonomického, provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2016 této příspěvkové 
organizace. 

2.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – provedení veřejnosprávní kontroly za rok 2016 

Usnesení č. 2/70R/2017 Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě 
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Džumanové, pověřit Ing. Janu Kociánovou, vedoucí Odboru ekonomického, provedením 
veřejnosprávní kontroly za rok 2016 této příspěvkové organizace. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Ukončení  nájmu pozemku 

Usnesení č. 3/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájmu p. p. č. 1886/9 
v k. ú. Šluknov dohodou ke dni 06.03.2017 z nájemní smlouvy č. 12/NP-2013 a schvaluje Dodatek 
č. 2 nájemní smlouvy č. 12/NP-2013 mezi městem Šluknov a XXX, kterým se ukončuje nájem p. p. 
č. 1886/9 v k. ú. Šluknov a zároveň od 07.03.2017 snižuje roční nájemné z částky 85.675 Kč na 
částku 85.257 Kč, dle předloženého návrhu. 

3.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 4/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 1886/9, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.089 m2 
účel: sekání trávy, pastva pštrosů, cena: 0,20Kč/m2/rok  

3.1.3 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 5/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu na částech p. p. č. 154/1 – zastavěná plocha a nádvoří a p. p. č. 154/2 - ostatní plocha, jiná 
plocha o výměře dle GP (cca 28 bm), v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, 
provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy zemní kabel NN, stavby č. EP-12-
4003237/VB/1 - DC_Šluknov, ppč. 154/2,úprava kNN, 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. 

3.2 Nebytové prostory v majetku města 

Usnesení č. 6/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory 
sloužící k podnikání o výměře 173,52 m2 v 1. nadzemním podlaží v domě č. p. 651 na p. p. č. 345 
v ul. Pivovarská v k. ú. v obci Šluknov.  

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Příkazní smlouvy na Zámecký ples 

Usnesení č. 7/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Šluknov 
(příkazce) a  paní Ing. Martinou Novákovou (příkazník), bytem Řetová 73, 561 41 Řetová, 
IČ 04851528, na zajištění barmanské klasické show + UV a NEON show + fire show v celkové délce 
16 minut, vč. dopravy a na komplexní zajištění profi mobilního baru v 1. NP (velký sál), vč. přípravy 
míchaných koktejlů za cenu 4.800 Kč, vč. dopravy (cena je konečná, příkazník není plátcem DPH) 
na Zámecký ples, konaný dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, dle návrhu. 

Usnesení č. 8/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Šluknov 
(příkazce) a  firmou JPS Gastro – Zařízení školního stravování s.r.o. (příkazník), se sídlem Vilémov 
čp. 294, 407 80 Vilémov, IČ 28671198, na zajištění kompletního VIP rautu pro 80 osob vč. nápojů, 
nádobí, skla, nábytku, obsluhy a dopravy, dle nabídky ze dne 31.01.2017, dále komplexní zajištění 
baru ve 2. NP (půda), vč. přípravy studeného občerstvení (studené mísy) k prodeji na místě ve 
vlastní režii příkazníka pro cca 170 osob a dále zapůjčení 10 ks koktejlových stolků, za cenu 67.068 
Kč vč. 15 % DPH na Zámecký ples, konaný dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku, dle návrhu. 

4.2 Návrh kupní smlouvy mezi městem Šluknov a panem Janem Kůlou - zakoupení nábytku 

  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Smlouva o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 9/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou CL-EVANS, s. r. o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 2, IČ 26768607 za cenu 
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20.189.449,81 Kč bez DPH na realizaci akce „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“, dle 
předloženého návrhu.  

5.2 Příkazní smlouva na výkon technického dozoru stavebníka pro stavbu „Stavební úpravy 
radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 10/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje příkazní smlouvu mezi městem Šluknov 
a firmou ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ 254 87 892 za cenu 370.000 Kč 
bez DPH na výkon technického dozoru stavebníka v rámci akce „Stavební úpravy radnice ve 
Šluknově“, dle předloženého návrhu. 

5.3 Smlouva o dílo na akci „PD – Revitalizace kina Šluknov“ 

Usnesení č. 11/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a společností ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ 254 87 892 na realizaci 
akce „PD – Revitalizace kina Šluknov“, za cenu 449.000 Kč bez DPH, tj. 543.290 Kč s 21% DPH, dle 
předloženého návrhu.  

5.4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava zábradlí podél Šluknovského 
potoka v Císařském“ 

Usnesení č. 12/70R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava zábradlí podél Šluknovského potoka v Císařském“ společnosti Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
199.601,60 Kč včetně DPH.  

Usnesení č. 13/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 20/2017 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava zábradlí podél Šluknovského potoka 
v Císařském“   mezi městem Šluknov a společností Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 199.601,60 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

5.5 Smlouva o dílo na akci – „PD – Revitalizace objektu tribuny v areálu městského stadionu 
Slávy Novotného, Šluknov“ 

Usnesení č. 14/70R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 21/2017 na akci 
„PD – Revitalizace objektu tribuny v areálu městského stadionu Slávy Novotného, Šluknov„ mezi 
městem Šluknov a společností S.A.W. Consulting, s. r. o., Jaroslav Zavadil, DiS., Prašná 2324, 407 
47 Varnsdorf, IČ 287 18 836, za cenu 258.000 Kč bez DPH, tj. 312.180 Kč vč. DPH, dle předloženého 
návrhu.  

6. Odbor vedení města 

6.1 Žádost o udělení souhlasu s užitím heraldického znaku města pro publikaci – Katalog stanic 
Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraj 

Usnesení č. 15/70R/2017: Rada města Šluknov na základě žádosti uděluje souhlas 
k jednorázovému a bezplatnému užití heraldického znaku města Šluknov Hasičskému 
záchrannému sboru České republiky, resp. Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje pro 
účely publikace „Katalog stanic Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje“. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 
 
 
 
 
 
    
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.         
starostka města 
 


