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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 83. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 14. srpna 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Zámecké slavnosti 2018 – výběr interpretů 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání – bankomat České spořitelny, a. s. 
3.2 Pozemky 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
4.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Pasport mostků 

ve vlastnictví města Šluknov“ 
4.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo č. 41/2017 „Sportovní hřiště 

Budišínská, Šluknov“ – revokace  
4.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Šluknov – Osvětlení rizikových míst“ 
4.5 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na akci 

„Rekonstrukce sídliště Šluknov“ 
5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 83. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Zámecké slavnosti 2018 – výběr interpretů 

 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Smlouva o nájmu prostor sloužících k podnikání – bankomat České spořitelny, a. s. 

Usnesení č. 2/83R/2017: Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání 
(pronájem prostor pro bankomat České spořitelny v přízemí budovy č. p. 651 v ul. Pivovarská) na 
dobu určitou od 15.08.2017 do 31.07.2022 mezi městem Šluknov a Českou spořitelnou, a. s. se 
sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782, zastoupenou JUDr. Ing. Michalem 
Kalhousem, manažerem řízení nemovitostí, úsek 2300, centrála v Praze a Ivetou Kočárkovou, Real 
Estate Specialista II, úsek 2310, centrála v Praze, za roční nájemné ve výši 5.000 Kč, dle návrhu. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 3/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedených pozemků 
na dobu určitou od 16.08.2017 do 31.05.2018 firmě Martia, a. s., Mezní 2854/4, 400 11 Ústí nad 
Labem, IČ 25006754, za cenu 2,50 Kč/m2/měsíc, za účelem vybudování dočasné deponie 
betonových sloupů při rekonstrukci el. vedení. 

P. p. č.: část 2361/1, katastr: Šluknov       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 30 m2 
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P. p. č.: část 2361/2, katastr: Šluknov       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 70 m2 

3.2.2 Zveřejnění záměru pronajmout pozemky 

Usnesení č. 4/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 2626/14, katastr: Království       
druh pozemku: orná půda, výměra: 467 m2 

účel: zřízení zahrady, cena:  2,50 Kč/m2/rok 

3.2.3 Zveřejnění záměru pronajmout pozemky 

Usnesení č. 5/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 1037/3, katastr: Království       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 3.065 m2 

P. p. č.: 1037/4, katastr: Království       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.183 m2 
P. p. č.: 1037/5, katastr: Království       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 526 m2 
účel: sekání trávy, cena:  0,10 Kč/m2/rok 

3.2.4 Zveřejnění záměru pronajmout pozemky 

Usnesení nepřijato. 

3.2.5 Smlouva o právu provést stavbu 

Usnesení č. 6/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na části 
p. p. č. 2734/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za účelem 
stavby pod názvem „IE-12-4004672/010“, jedná se o přívodní vedení do nové pojistkové skříně, ve 
prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, dle návrhu. 

3.2.6 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 7/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu 
o právu provést stavbu na částech p. p. č. 2736 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 
2734/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (celková výměra cca 215 bm) v k. ú. 
Císařský, obec Šluknov, za účelem stavby pod názvem „IE-12-4004673/005-DC Císařský, č. p. 90 
a 99, úprava vNN, 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. 

3.2.6 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 8/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a Smlouvu  
o právu provést stavbu na částech p. p. č. 144 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 170  
– ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 173 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 
169/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře dle GP (celková výměra cca 94 bm) v k. ú. Šluknov, 
obec Šluknov, za účelem stavby pod názvem „IV-12-4015765/001-DC Šluknov, č. p. 1075, nové 
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. 

3.2.7 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 9/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 
část 2568/6 – trvalý travní porost o výměře dle GP č. 606-17/2017 (cca 19 bm) v k. ú. Království, 
obec Šluknov, za účelem umístění podzemního kabelového vedení NN stavby „DC Království - p. 
p. č. 2568/40, nové 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. 

Usnesení č. 10/83R/2017: Rada města Šluknov pověřuje vedoucího Odboru správy majetku 
Ing. Petra Masopusta k zajištění podání žaloby prostřednictvím Advokátní kanceláře Nespala, 
s. r. o. na vyklizení pozemku p. p. č. 316 v k. ú. Království.  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
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Usnesení č. 11/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 17/2017 
mezi městem Šluknov a firmou CL-EVANS, s. r. o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 2, 
IČ 26768607 za cenu 3.551.112,73 Kč včetně DPH na realizaci akce „Stavební úpravy radnice ve 
Šluknově“ dle předloženého návrhu. 

4.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Pasport mostků 
ve vlastnictví města Šluknov“ 

Usnesení č. 12/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a Technickými službami Šluknov, spol. s r.o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Pasport mostků ve vlastnictví města 
Šluknov“, za cenu 135.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

4.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo č. 41/2017 „Sportovní 
hřiště Budišínská, Šluknov“ – revokace 

Usnesení č. 13/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje revokaci usnesení Rady města Šluknov 
č. 19/79R/2017 ze dne 21.06.2017 takto: slova „za cenu 576.997 Kč bez DPH, tj. 698.166 Kč vč. 21 % 
DPH“ se mění na: „za cenu 576.998 Kč bez DPH, tj. 698.168 Kč vč. 21 % DPH“. 

Usnesení č. 14/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje revokaci usnesení Rady města Šluknov 
č. 20/79R/2017 ze dne 21.06.2017 takto: slova „ za cenu 576.997 Kč bez DPH, tj. 698.166 Kč vč. 21 % 
DPH“ se mění na: „za cenu 576.998 Kč bez DPH, tj. 698.168 Kč vč. 21 % DPH“. 

4.4 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Šluknov – Osvětlení rizikových míst“ 

Usnesení č. 15/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
39/2017 na akci „Šluknov – Osvětlení rizikových míst“ mezi městem Šluknov a společností 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

4.5 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 
akci „Rekonstrukce sídliště Šluknov“ 

Usnesení č. 16/83R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce „Rekonstrukce sídliště Šluknov“ v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 134/2046 Sb., 
zákona o zadávání veřejných zakázek, v platném znění firmě Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 6.195.810 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 17/83R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 42/2017 na 
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Rekonstrukce sídliště Šluknov“ mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 
za cenu ve výši 6.195.810 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


