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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 110. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 25. července 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
2.2 Svoz komunálního odpadu z objektů města – Dodatek č. 3 ke Smlouvě o odvozu a odstranění 

odpadu s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. 
3. Odbor kultury 

3.1 Uzavření smluv o zajištění hudební produkce a o provedení uměleckého výkonu na akci 
„Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“ dne 01.09.2018 

3.2 Smlouva o výpůjčce s Oblastním muzeem v Děčíně – znak města Šluknov 
3.3 Usnesení RM č. 27/109R/2018 ze dne 09.07.2018 – úkol pro vedoucího Odboru kultury  

– projednání předložené „vize působnosti Odboru kultury na dobu 2 let“ 
3.4 Uzavření Smlouvy o dotaci – projekt „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“ 
3.5 Uzavření Smlouvy o dílo na opravu velkého sálu Domu kultury  

4. Odbor vnitřní správy 
4.1     Přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Šluknov 
4.2     Přijetí účelového daru ZŠ J. Vohradského Šluknov    

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Opravy komunikací ve městě Šluknov 

v roce 2018 – 2. část“  
5.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na akci „Výstavba chodníku v místní části Šluknov – Království – II. etapa“ 
5.3 Zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy 

v místní části Království a ulici Rumburská, Šluknov“ a „Chodník Budišínská, Šluknov“ 
5.4 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, Šluknov“ 
5.5 Rámcová smlouva o nájmu lešení na akci „Restaurování vnitřních maleb kostelíku 

sv. Jakuba, Císařský“ 
5.6 Smlouva o připojení k distribuční plynové soustavě pro budovu radnice 
5.7 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 

akci „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve Šluknově“ 
6. Odbor vedení města 

6.1    Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – návrh aktualizace  
7. Informace místostarosty 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 110. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 2/110R/2018: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 110. schůze rady 
města, z důvodu nepřítomnosti starostky města pí Mgr. Evy Džumanové, člena rady města p. Ing. 
Marka Kopeckého.  
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2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 3/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 26.07.2018 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem pastvy koní.  

P. p. č.: část 1908/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: orná půda, výměra: 2.618 m2 

Účel: pastva koní, cena: 0,10 Kč/m2/rok  

2.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 4/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 498, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 155 m2 

Účel: zřízení zahrady, minimální cena: 2,50 Kč/m2/rok  

2.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 5/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 1161/1, katastr: Šluknov       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 150 m2 
účel: zahrada, minimální cena:  2,50 Kč/m2/rok 

2.1.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 403, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 5.809 m2 
účel: sekání trávy, minimální cena:  0,10 Kč/m2/rok 
2.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemků pro stavbu RD 

Usnesení č. 7/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedené pozemky pro stavbu rodinného domu dle předloženého návrhu. 

P. p. č.: 225, katastr: Království      
druh pozemku: zahrada, výměra: o výměře 1.129 m2 
P. p. č.: část 2769/2, katastr: Království      
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 629-9/2018 vedený jako p. p. č. 
2769/27 o výměře 231 m2 
účel: stavba RD a sjednocení pozemků, minimální cena: znalecký posudek (210.900 Kč + DPH + 
hodnota stromů) 

2.1.6 Zveřejnění záměru prodeje pozemků pro stavbu RD 

Usnesení č. 8/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek pro stavbu rodinného domu dle předloženého návrhu. 

P. p. č.: 777, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 539 m2 

Účel: stavba RD, minimální cena: znalecký posudek (69.000 Kč + DPH) 

2.1.7 Revokace usnesení Rady města Šluknov č. 13/109R/2018 z 09.07.2018 

Usnesení č. 9/110R/2018: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 13/109R/2018 ze 109. schůze ze dne 09.07.2018, a to: text „minimální cena: dle znaleckého 
posudku“ se mění na: „minimální cena: dle znaleckého posudku + DPH“. 
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2.1.8 Revokace usnesení Rady města Šluknov č. 11/109R/2018 z 09.07.2018 

Usnesení č. 10/110R/2018: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 11/109R/2018 ze 109. schůze ze dne 09.07.2018, a to: text „minimální cena: dle znaleckého 
posudku“ se mění na: „minimální cena: dle znaleckého posudku + DPH“. 

2.1.9 Odvolání proti rozhodnutí rady města 

Usnesení č. 11/110R/2018: Rada města Šluknov nevyhovuje odvolání a opětovně neschvaluje 
stavbu: “oplocení p. p. č. 1226 a p. p. č. 1225 k. ú. Šluknov – pletivo s kov. sloupky, výška 170 cm, 
včetně brány do 4 m“, dle návrhu XXX. 

2.2 Svoz komunálního odpadu z objektů města – Dodatek č. 3 ke smlouvě o odvozu 
a odstranění odpadu s Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. 

Usnesení č. 12/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o odvozu  
a odstranění odpadu č. 006/O/TS mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol. 
s r. o., se sídlem Císařský 378, Šluknov, IČ 25410539 s účinností od 26.07.2018 dle předloženého 
návrhu. 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Uzavření smluv o zajištění hudební produkce a o provedení uměleckého výkonu na akci 
„Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“ dne 01.09.2018 

Usnesení č. 13/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 01.09.2018, mezi městem 
Šluknov a XXX, za smluvní cenu 9.500 Kč, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 14/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 01.09.2018, mezi městem 
Šluknov a XXX, za smluvní cenu 7.000 Kč, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 15/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 01.09.2018, mezi městem 
Šluknov a XXX, za smluvní cenu 9.500 Kč, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 01.09.2018, mezi městem 
Šluknov a XXX, za smluvní cenu 15.000 Kč, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 17/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění hudební produkce 
na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 01.09.2018, mezi městem 
Šluknov a XXX, za smluvní cenu 12.500 Kč, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého 
výkonu na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 01.09.2018, mezi 
městem Šluknov a XXX, za odměnu 4.000 Kč, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 19/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení uměleckého 
výkonu na kulturní akci „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“, konanou dne 01.09.2018, mezi 
městem Šluknov a XXX, za odměnu 5.400 Kč, dle předloženého návrhu.  

3.2 Smlouva o výpůjčce s Oblastním muzeem v Děčíně – znak města Šluknov 

Usnesení č. 20/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce monumentálního 
dřevěného znaku města, mezi městem Šluknov (výpůjčitel) a Oblastním muzeem v Děčíně, Čs. 
Mládeže 1/31, 405 02 Děčín (půjčitel), IČ 00360210, zastoupeným XXX, na dobu výpůjčky od 
25.07.2018 do 25.07.2020, dle předloženého návrhu.  

3.3 Usnesení RM č. 27/109R/2018 ze dne 09.07.2018 – úkol pro vedoucího Odboru kultury – 
projednání předložené „vize působnosti Odboru kultury na dobu 2 let“ 

Usnesení č. 21/110R/2018: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 27/109R/2018 – „Vizi působnosti Odboru kultury na dobu 2 let“, předloženou na základě úkolu 
Rady města Šluknov vedoucím Odboru kultury Bc. Jiřím Jelínkem. Úkol splněn. 
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3.4 Uzavření smlouvy o dotaci – projekt „Pivní slavnosti Šluknov – Sohland“ 

Usnesení č. 22/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dotaci, uzavřenou v rámci 
„Společného fondu malých projektů v Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa v programu spolupráce na 
podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-
2020“ na projekt „Pivní slavnosti Šluknov-Sohland“ (registrační číslo projektu ERN-0676-CZ-
25.05.2018)  tj. akci konanou ve Šluknově dne 01.09.2018, mezi městem Šluknov a Euroregionem 
Nisa, U Jezu 525/4, 460 01 Liberec 1, IČ 00832227, ve výši 85 % ze všech uskutečněných 
uznatelných výdajů, tj. max. do výše 9.987,94 EUR, dle předloženého návrhu, vč. zajištění 
financování projektu. 

3.5 Uzavření Smlouvy o dílo na opravu velkého sálu Domu kultury 

Usnesení nepřijato. 

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce Mateřské školy Šluknov  

Usnesení č. 23/110R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o přiznání mimořádné odměny 
ředitelce Mateřské školy Šluknov paní Evě Heinzové dle návrhu. 

4.2 Přijetí účelového daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 24/110R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje přijetí účelově 
určeného finančního daru – přijetí finančních prostředků ve výši 57.0310 Kč, odpovídající celkové 
výši záloh obědové služby pro 29 žáků školy v období od 03.09.2018 do 31.12.2018, od firmy 
WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Opravy komunikací ve městě Šluknov 
v roce 2018 – 2. část“ 

Usnesení č. 25/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 11/2018 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Opravy komunikací ve městě Šluknov v roce 2018 – 2. 
část“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 417.341,50 Kč bez DPH.  

5.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Výstavba chodníku v místní části Šluknov – Království – II. etapa“ 

Usnesení č. 26/110R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akcí „Výstavba chodníku v místní části Šluknov – Království – II. etapa“ firmě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za 
nabídkovou cenu 2.262.911 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 27/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 20/2018 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výstavba chodníku v místní části Šluknov – Království 
– II. etapa“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., se sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 2.262.911 Kč bez DPH, dle 
předloženého návrhu. 

5.3 Zadávací řízení na veřejnou akci malého rozsahu na akce „Zvýšení bezpečnosti dopravy 
v místní části Království a ulici Rumburská, Šluknov“ a „Chodník Budišínská, Šluknov“ 

Usnesení č. 28/110R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o uplatnění výjimky z užití směrnice  
č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v místní části Království a ulici Rumburská, 
Šluknov“, z důvodu dodržení podmínek pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze 
strany poskytovatele dotace, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 29/110R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o uplatnění výjimky z užití směrnice   
č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Chodník Budišínská, Šluknov“, z důvodu dodržení podmínek pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu ze strany poskytovatele dotace, dle předloženého návrhu.  
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Usnesení č. 30/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v místní části 
Království a ulici Rumburská, Šluknov ", dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 31/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Chodník Budišínská, Šluknov", dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 32/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v místní 
části Království a ulici Rumburská, Šluknov“ ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, 
Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Stanislav Mašek, Mgr. Veronika Stroufová, Ing. Petr Masopust. 

Usnesení č. 33/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Chodník Budišínská Šluknov“ ve 
složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: Ing. Stanislav 
Mašek, Mgr. Veronika Stroufová, Ing. Petr Masopust. 

5.4 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, Šluknov“ 

Usnesení č. 34/110R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o uplatnění výjimky z užití směrnice   
č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, Šluknov“, z důvodu dodržení podmínek pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ze strany poskytovatele dotace, dle předloženého 
návrhu.  

Usnesení č. 35/110R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, Šluknov“, a to za 
použití elektronického nástroje, dle návrhu. 

Usnesení č. 36/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, 
Šluknov“ ve složení: Ing. Marek Kopecký, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, náhradníci: 
Ing. Eva Baboráková, Ing. Petr Masopust a Bc. Zdeněk Černý. 

5.5  Rámcová smlouva o nájmu lešení na akci „Restaurování vnitřních maleb kostelíku sv. 
Jakuba, Císařský“ 

Usnesení č. 37/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Rámcovou smlouvu o nájmu lešení 
mezi městem Šluknov a firmou S + K RUMBURSKÝ STAVEBNÍ SERVIS, spol. s r. o., se sídlem 
Starokřečanská 50, 408 01 Rumburk, IČ 41327705, na akci „Restaurování vnitřních maleb 
kostelíku sv. Jakuba, Císařský“, za celkovou cenu ve výši 8.000 Kč s DPH, dle předloženého 
návrhu. 

5.6 Smlouva o připojení k distribuční plynové soustavě pro budovu radnice 

Usnesení č. 38/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o připojení  
č. 320090127062 k distribuční soustavě mezi městem Šluknov a GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 
400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, pro objekt radnice, dle předloženého návrhu. 

5.7 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 
akci „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 39/110R/2018: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci podlimitní 
veřejné zakázky na akci „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve Šluknově", Protokol 
o otevíraní obálek (příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 17.07.2018 a Zprávu o hodnocení nabídek 
(příloha č. 2 důvodové zprávy) ze dne 17.07.2018.  

Usnesení č. 40/110R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na akci „Dodávka nábytku a vybavení radnice 
ve Šluknově", na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to 
nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil účastník INTERYSS, s. r. o., Dolní Litvínov 5, 436 01 
Litvínov, IČ 48293881 za cenu 2.520.857 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 41/110R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 21/2018 na 
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve Šluknově“ 
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mezi  městem Šluknov a firmou INTERYSS, s. r. o., Dolní Litvínov 5, 436 01 Litvínov, IČ 48293881 
za nabídkovou cenu 2.520.857 Kč bez DPH.  

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – návrh aktualizace 

Usnesení nepřijato. 

7. Informace místostarosty 

  

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor       
místostarosta města 


