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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 45. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 2. května 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor komunálních služeb 

3.1 Návrh Směrnice č. 4 /2016 k provozu motorových vozidel 
4. Odbor ekonomický 

4.1 Návrh Směrnice č. 5/2016 – Směrnice pro časové rozlišení 
4.2 Návrh Směrnice č. 6/2016 – Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky 

5. Odbor kultury 
5.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: VP_2016_48685 – OSA 
5.2 Smlouva o zajištění kulturní akce – Dětský den, Šluknov 
5.3 Pronájem v Domě kultury Šluknov – prominutí nájemného 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí 
6.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Svobodný stát Sasko – 

Česká republika pro projekt „Optimalizace spolupráce měst Sohland a.d. Spree a Šluknov 
při přeshraniční protipovodňové ochraně“ 

6.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „PD – Výstavba chodníku v místní části Šluknov 
– Království od č. p. 10 po č. p. 452“ – zadání 

6.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce krovu a střechy kostelíku 
Císařský, obec Šluknov“ 

6.4 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „MŠ Žižkova – bezpečné terasy k oddělením“ 
6.5 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na akci „Rekonstrukce a dovybavení objektu ul. Svojsíkova 355 Mateřské školy 
Šluknov“ 

6.6 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava chodníku v ulici T. G. Masaryka ve 
Šluknově“  

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 1/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2069/2, katastr: Království 
Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 600 m2 

Účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok  
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2.1.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 2/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 03.05.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: 341/6, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.020 m2 

účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 3/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 03.05.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady.  

P. p. č.: část 1200/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 290 m2 
účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

2.1.4 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 15/NP-2011 – Platon, s. r. o. 

Usnesení č. 4/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  
č. 15/NP-2011 uzavřené mezi městem Šluknov a firmou Platon, s. r. o., IČ 61328839, se sídlem 
Rumburská 674, 407 77 Šluknov, kterým se snižuje výměna pronajatého pozemku na 232 m2  
a snižuje roční nájemné na 4.000 Kč, dle návrhu.  

3. Odbor komunálních služeb (OKS) 

3.1 Návrh Směrnice č. 4/2016 k provozu motorových vozidel 

Usnesení č. 5/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 4/2016 k provozu 
motorových vozidel s účinností od 03.05.2016, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Návrh Směrnice č. 5/2016 – Směrnice pro časové rozlišení 

Usnesení č. 6/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 5/2016  
– Směrnice pro časové rozlišení s účinností od 01.06.2016 dle předloženého návrhu. 

4.2 Návrh Směrnice č. 6/2016 – Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní 
závěrky 

Usnesení č. 7/45R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 6/2015  
– Podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky s účinností od 01.06.2016 dle 
předloženého návrhu. 

5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: VP_2016_48685 – OSA 

Usnesení č. 8/45RM/2016: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném 
provozování VP_2016_48685 mezi městem Šluknov a OSA– Ochranným svaz autorský pro 
práva k dílům hudebním, z. s., Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, dle návrhu. 
Předmětem smlouvy je platba za užití hudebních děl v celkové částce 3.420 Kč včetně DPH. 

5.2 Smlouva o zajištění kulturní akce – Dětský den, Šluknov 

Usnesení č. 9/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení díla mezi městem 
Šluknov a Vítem Šarounem – Agentura TamTam, Jasanová 26,678 01 Blansko, korespondenční 
adresa: Poštovská 8, 602 00 Brno, IČ 00915432, na realizaci představení „Dětský den –
Šluknov“, které se uskuteční dne 29.05.2016 od 14.00 hodin v zámeckém parku za cenu 
27.900 Kč, dle návrhu. 

5.3 Pronájem v Domě kultury Šluknov – prominutí nájemného 

Usnesení č. 10/45R/2016: Rada města Šluknov na základě žádosti Střední lesnické školy 
a Střední odborné školy sociální, T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov, schvaluje osvobození od 
úhrady pronájmu velkého sálu Domu kultury Šluknov pro konání akce pasování studentů 2. OS 
dne 13.05.2016 od 19:00 hod. do 02:00 hod. 



 3

 

 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Svobodný stát Sasko – 
Česká republika pro projekt „Optimalizace spolupráce měst Sohland a.d. Spree 
a Šluknov při přeshraniční protipovodňové ochraně“ 

Usnesení č. 11/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje účast v projektu „Optimalizace 
spolupráce měst Sohland a.d. Spree a Šluknov při přeshraniční protipovodňové ochraně“ 
a souhlasí s vyčleněním částky na vlastní podíl spolufinancování ve výši 10 % (19.051,8 EUR) 
a s vyčleněním částky na předfinancování projektu ve výši 100 % celkových výdajů projektu, tj. 
190.518 EUR a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 

Usnesení č. 12/45ZR/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o spolupráci pro projekt 
„Optimalizace spolupráce měst Sohland a.d. Spree a Šluknov při přeshraniční protipovodňové 
ochraně“ mezi městem Šluknov a městem Sohland an der Spree a pověřuje starostku Mgr. Evu 
Džumanovou podpisem žádosti. 

6.2 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „PD – Výstavba chodníku v místní části 
Šluknov – Království od č. p. 10 po č. p. 452“ – zadání 

Usnesení č. 13/45R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „PD – Výstavba chodníku v místní části Šluknov – Království od č. p. 10 po 
č. p. 452“ firmě ProProjekt, s. r. o., Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, IČ 25487892 za 
nabídkovou cenu 170.000 Kč bez DPH, tj. 205.700 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 14/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 21/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Výstavba chodníku v místní části Šluknov  
– Království od č. p. 10 po č. p. 452“ mezi městem Šluknov a firmou ProProjekt, s. r. o., 
Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk, IČ 25487892, za nabídkovou cenu 170.000 Kč bez DPH,  
tj. 205.700 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu 
Džumanovou k jejímu podpisu. 

6.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Rekonstrukce krovu a střechy kostelíku 
Císařský, obec Šluknov“ 

Usnesení č. 15/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 22/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce krovu a střechy kostelíku Císařský, 
obec Šluknov“, mezi městem Šluknov a firmou SIOPS, spol. s r. o., Vilémov čp. 4, PSČ 40780, 
IČ 47283858, za cenu 279.239,26 Kč bez DPH, tj. 337.879,50 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého 
návrhu a pověřuje starostku města Mgr. Evu Džumanovou jejím podpisem. 

6.4 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „MŠ Žižkova – bezpečné terasy k oddělením“ 

Usnesení č. 16/45R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o výjimce ze směrnice města Šluknov 
č. 1/2014 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek, dle čl. 24 odst. 3, pro výběr 
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na akci „MŠ Žižkova – bezpečné terasy 
k oddělením“. 

Usnesení č. 17/45R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „MŠ Žižkova – bezpečné terasy k oddělením“ přímým zadáním firmě 4soft, s. r. 
o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ28703324, za cenu 315.319Kč bez DPH, tj. 381.535,99 Kč 
vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 18/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 23/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „MŠ Žižkova – bezpečné terasy k oddělením“ mezi 
městem Šluknov a firmou 4soft, s. r. o., Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, IČ28703324, za cenu 
315.319Kč bez DPH, tj. 381.535,99 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 
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6.5 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Rekonstrukce a dovybavení objektu ul. Svojsíkova 355 Mateřské školy 
Šluknov“ 

Usnesení č. 19/45R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce a dovybavení objektu ul. Svojsíkova 355 
Mateřské školy Šluknov“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) ze dne 02.05.2016 
a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 02.05.2016.  

Usnesení č. 20/45R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce 
a dovybavení objektu ul. Svojsíkova 355 Mateřské školy Šluknov“, na základě doporučení 
Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější 
předložil uchazeč, firma PSD, s. r. o., se sídlem Březová 187, 405 02 Děčín III, IČ 64650910, za 
cenu 2.168.669 Kč bez DPH.   

Usnesení č. 21/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou PSD, s. r. o., se sídlem Březová 187, 405 02 Děčín III, IČ 64650910, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce a dovybavení objektu ul. Svojsíkova 355 
Mateřské školy Šluknov“, za cenu 2.168.669 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

6.6 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava chodníku v ulici T. G. Masaryka ve 
Šluknově“ 

Usnesení č. 22/45R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava chodníku v ulici T. G. Masaryka ve Šluknově“ firmě Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
727.704,53 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 23/45R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 25/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava chodníku v ulici T. G. Masaryka 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 727.704,53 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu. 

7. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

8. Diskuze 

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


