
 1

      
 
 
 

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 71. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 20. března 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor stavební úřad 

2.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby 
ČSN online pro více uživatelů č. 2016/266/8404/02 

3. Odbor ekonomický 
3.1 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za obec 

za rok 2016 
4. Odbor kultury 

4.1 Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 
5. Odbor správy majetku 

5.1 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8001200215 
5.2 Pozemky 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Žádost ZŠ J. Vohradského Šluknov 
6.2 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o prodeji zboří a poskytování služeb Vodafone OneNet 

č. 015225 
7. Odbor rozvoje a životního prostředí 

7.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(VZMR) na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ 

7.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě 
Šluknov pro rok 2017“ 

7.3 Nevýhradní licenční smlouva č. 101491/2017 o užití dat ZAGABED – polohopis, výškopis 
a Smlouva o užití Ortofota ČR 

7.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve Šluknově“ 
7.5 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

(VZMR) na akci „Revitalizace severní fasády Domu kultury Šluknov“ 
7.6 Smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-Rožany“ 
7.7 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

(VZMR) na akci „Oprava vstupních dveří a vrat průjezdu Domu kultury Šluknov“ 
7.8 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy za účelem změny v užívání podkrovních 

prostor zámku Šluknov, č. p. 642“ 
8. Odbor vedení města 

8.1 Zahraniční služební cesta do SRN 
8.2 Odvolání a jmenování členky Sboru pro občanské záležitosti 

9. Informace starostky 
10. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/71R/2017: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 1/70R/2017 a Usnesení č. 2/70R/2017 – úkol splněn.   
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2. Odbor stavební úřad (OSÚ) 

2.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím 
služby ČSN online pro více uživatelů č. 2016/266/8404/02 

Usnesení č. 2/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování 
přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů číslo 
2016/266/9404/02, uzavřené dne 03.10.2016 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 ekonomický (OE) 

3.1 Smlouva o poskytnutí právní pomoci a zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za 
obec za rok 2016 

Usnesení č. 3/71R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o poskytování 
právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů a poplatků a jiných 
podobných plateb, jakož i ve věcech s daněmi souvisejících, a to zpracování daňového přiznání 
k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2016 a jeho podání místně příslušnému 
správci daně do 01.07.2017 mezi městem Šluknov a Ing. Pavlem Lampou, Rumburk, Lužické 
náměstí 158, 408 01 Rumburk, IČ 41347366, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování a distribuci knižních fondů 

Usnesení č. 4/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek smlouvy o nákupu, zpracování 
a distribuci knižních fondů mezi městem Šluknov a Městskou knihovnou Děčín, p. o., Karla Čapka 
1441/3, 406 55 Děčín zastoupenou ředitelem Ladislavem Zoubkem na poskytnutí finanční částky 
150.000 Kč na nákup knižních fondů, dle návrhu.  

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě č. 8001200215 

Usnesení č. 5/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k Pojistné smlouvě 
č. 8001200215 – Skupinové pojištění úrazu mezi městem Šluknov a AIG Europe Limited, se sídlem 
The AIG Building, 58 Fenchurch Street, Londýn jednající prostřednictvím AIG Europe Limited, 
organizační složka pro Českou republiku, se sídlem V Celnici 4/1031,110 00 Praha 1, IČ 242 32 777, 
kterým se prodlužuje doba trvání pojistné smlouvy na skupinové pojištění úrazu o 1 rok (tj. do 
24.03.2018) a snižuje pojistná částka o 10 % (na roční pojistné ve výši 23.148 Kč), dle předloženého 
návrhu.  

5.2 Pozemky 

5.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

St. p. č.: 448, katastr: Království 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 154 m2 

P. p. č.: 246, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 70 m2 

účel: sekání trávy, složení dřeva, cena: 0,10 Kč/m2/rok, min. 50 Kč 

5.2.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 7/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 21.03.2017 XXX, za cenu 2,50 Kč/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: část 1974, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 102 m2 

účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok 
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6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Žádost ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 8/71R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje 
realizaci projektu z OP VVV, výzva 02_16_022, Podpora škol formou zjednodušeného vykazování 
– Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

Usnesení č. 9/71R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, z důvodu 
probíhajícího konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky 
Základní školy J. Vohradského Šluknov, určuje zástupkyni ředitele, Mgr. Renatu Sochorovou, 
oprávněným žadatelem projektu z OP VVV, výzva 2_16_022, Podpora škol formou zjednodušeného 
vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

6.2 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o prodeji zboří a poskytování služeb Vodafone OneNet 
č. 015225 

Usnesení č. 10/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o prodeji 
zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 015225, ze dne 17.03.2015, mezi městem Šluknov 
a  společností Vodafone Czech Republic, a. s., náměstí Junkových 2, 155 00  Praha 5, IČ 25788001, 
kterým se prodlužuje doba trvání smlouvy do 30.04.2019 a aktivuje hardwarebudget ve výši 
30.000 Kč, dle návrhu. 

Usnesení č. 11/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dílčí smlouvu o poskytování hlasových 
služeb verze 1/3 k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet 
č. 015225, že dne 17.03.2015 mezi městem Šluknov a  společností Vodafone Czech Republic, a. s., 
náměstí Junkových 2, 155 00  Praha 5, IČ 25788001, kterou se rozšiřuje nabídka tarifů pro internet 
a upravují (snižují) platby za poskytované mobilní tarify, dle návrhu. 

7. Odbor rozvoje a životního prostředí 

7.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(VZMR) na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a stavební úpravy 
(odvlhčení)“ 

Usnesení č. 12/71R/2017: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a stavební úpravy 
(odvlhčení)“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 14.03.2017 
a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2 důvodové zprávy) ze dne 14.03.2017.  

Usnesení č. 13/71R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – 
obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma 
Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ 424 81 431, za cenu 1.288.144,55 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 14/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ 424 81 431, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a stavební úpravy 
(odvlhčení)“, za cenu 1.288.144,55 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

7.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě 
Šluknov pro rok 2017“ 

Usnesení č. 15/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
24/2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba okrasné zeleně  ve městě Šluknov 
pro rok 2017“ mezi městem Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16, 408 01 Rumburk, IČ 
47307706 za nabídkovou cenu 281.341,10 Kč bez DPH, tj. 340.422,73 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

7.3 Nevýhradní licenční smlouva č. 101491/2017 o užití dat ZAGABED – polohopis, výškopis 
a Smlouva o užití Ortofota ČR 

Usnesení č. 16/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Nevýhradní licenční smlouvu 
č. 101491/2017 o užití ZABAGED – polohopis, výškopis a Smlouvu o užití Ortofota ČR mezi městem 
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Šluknov a Zeměměřickým úřadem, Pod Sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha 8, IČ 604 58 500, na 
bezplatné užití dat, dle předloženého návrhu. 

7.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve Šluknově“ 

Usnesení č. 17/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
34/2016 na akci „Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou 
Josef Aulický, Družinova 95, 407 11 Děčín 31, IČ 86830376 za cenu 228.836,39 Kč vč. DPH. 

7.5 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(VZMR) na akci „Revitalizace severní fasády Domu kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 18/71R/2017: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace severní fasády Domu kultury Šluknov“, Protokol 
o otevíraní obálek a (příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 14.03.2017 a Zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek (příloha č. 2 důvodové zprávy) ze dne 14.03.2017. 

Usnesení č. 19/71R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace severní fasády Domu 
kultury Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, 
a o nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma WAKOS, s. r. o., Dvořákova 969, 
408 01 Rumburk, IČ 622 41 834, za cenu 1.412.439,32 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 20/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou WAKOS, s. r. o., Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, IČ 622 41 834, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace severní fasády Domu kultury Šluknov“, za cenu 
1.412.439,32 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

7.6 Smlouvy o právu provést stavbu „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-Rožany“ 

Usnesení č. 21/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky 
Šluknov-Rožany“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 22/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky 
Šluknov-Rožany“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 23/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky 
Šluknov-Rožany“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 24/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky 
Šluknov-Rožany“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 25/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky 
Šluknov-Rožany“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 26/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a XXX, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky 
Šluknov-Rožany“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 27/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a firmou Kamenoprůmyslové závody, T. G. Masaryka 534, 407 77 Šluknov, 
IČ 41327608, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-
Rožany“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 28/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a firmou MOL Česká republika, s. r. o., Purkyňova 2121/3, 110 00 Praha - Nové 
Město, IČ 49450301, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-
Rožany“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 29/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a firmou TRAVEL FREE, s. r. o., Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha - Nové 
Město, IČ 26739780, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-
Rožany“, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 30/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a firmou VELTA PLUS, s. r. o., Závodu Míru 790/92, 360 17 Karlovy Vary – Stará 
Role, IČ 62620363, za účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-
Rožany“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 31/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov a firmou ZEMSPOL, s. r. o., Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, IČ 48266451, za 
účelem provedení stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-Rožany“, dle 
předloženého návrhu. 

7.7 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 
(VZMR) na akci „Oprava vstupních dveří a vrat průjezdu Domu kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 32/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a Romanem Tokarčíkem, Na Skřivance 1965, 405 02 Děčín 4, IČ 716 93 238, na realizaci zakázky na 
akci „Oprava vstupních dveří a vrat průjezdu Domu kultury Šluknov“, za cenu 269.000 Kč (cena je 
konečná, dodavatel není plátcem DPH), dle předloženého návrhu. 

7.8 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy za účelem změny v užívání 
podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“ 

Usnesení č. 33/71R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
35/2016 mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 
317, 407 77 Šluknov, IČ 254 10 539, na realizaci akce „Stavební úpravy za účelem změny v užívání 
podkrovních prostor zámku Šluknov, č. p. 642“, za cenu (započtených méně a víceprací) 15.580,99 
Kč bez DPH, tj. celková cena díla je 855.805,32 Kč včetně 21 % DPH, dle předloženého návrhu.      

8. Odbor vedení města 

8.1 Zahraniční služební cesta do SRN 

Usnesení č. 34/71R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města 
Mgr. Evy Džumanové, na jednání monitorovacího výboru Euroregionu Nisa do Žitavy, do Spolkové 
republiky Německo dne 28.03.2017.  

8.2 Odvolání a jmenování členky sboru pro občanské záležitosti 

Usnesení č. 35/71R/2017: Rada města Šluknov na základě žádosti odvolává podle § 102, odst. 2 
písm. h) zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, z funkce členky Sboru pro občanské 
záležitostí paní Jaroslavu Rezkovou ke dni 31.03.2017. 

Usnesení č. 36/71R/2017: Rada města Šluknov jmenuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce členky Sboru pro občanské záležitostí paní 
Růženu Markovou ode dne 01.04.2017. 

9. Informace starostky 
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Mgr. Eva Džumanová, v. r.          
starostka města 


