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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 46. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 16. května 2016 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 2. Odbor kultury 

2.1 Smlouvy o zprostředkování a prodeji věcí movitých 2.2 Smlouva o vystoupení 3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Čerpání prostředků z Ekologického fondu města Šluknov 
3.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka“ 
3.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace ve Šluknově – K. H. Borovského“ – zadání 4. Odbor správy majetku 
4.1 Prodej domu č. p. 2 v ul. Smetanova  4.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu (VZMR) na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 590 ul. Jiráskova a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“ 
4.3 Pozemky 5. Odbor vedení města 
5.1 Smlouva o jiném způsobu spolupráce – poradenství BOZP a PO 
5.2 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích  
5.3 Žádost o souhlas s umístěním sídla Českého svazu včelařů, z. s., základní organizace Šluknov 6. Odbor ekonomický 
6.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 v roce 2016  7. Informace starostky 

8. Diskuze 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 
2. Odbor kultury (OK) 
2.1 Smlouvy o zprostředkování a prodeji věcí movitých 
Usnesení č. 1/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zprostředkování a prodeji věcí movitých – propagační materiály a předměty, mezi městem Šluknov a Knihkupectví Jiří 
Kalivoda – Disk, Národní 517, 407 47 Varnsdorf, IČ 15658236, dle návrhu. 
Usnesení č. 2/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zprostředkování a prodeji věcí movitých – propagační materiály a předměty, mezi městem Šluknov a XXX, Křížkovského 
2131, 40747 Varnsdorf, IČ 04614895, Knihkupectví, Křížkovského 2131, 40747 Varnsdorf, dle návrhu. 
Usnesení č. 3/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zprostředkování a prodeji věcí movitých – propagační materiály a předměty, mezi městem Šluknov a městem Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, IČ 00261602, dle návrhu. 
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Usnesení č. 4/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zprostředkování a prodeji věcí movitých – propagační materiály a předměty, mezi městem Šluknov a Českým Švýcarskem, o. p. s., Křinické náměstí 1161/10, Krásná Lípa 407 46, IČ 25436911, dle návrhu. 
Usnesení č. 5/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zprostředkování a prodeji věcí movitých – propagační materiály a předměty, mezi městem Šluknov a MAS Český sever, 
z. s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 26983303, dle návrhu. 
Usnesení č. 6/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zprostředkování a prodeji 
věcí movitých – propagační materiály a předměty, mezi městem Šluknov a Obcí Lipová, Lipová 422, Lipová 407 81, IČ 00261505, dle návrhu. 
Usnesení č. 7/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zprostředkování a prodeji 
věcí movitých – propagační materiály a předměty, mezi městem Šluknov a Městem Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, IČ 00261289, dle návrhu. 
Usnesení č. 8/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zprostředkování a prodeji věcí movitých – propagační materiály a předměty, mezi městem Šluknov a Městskou knihovanou Varnsdorf, příspěvková organizace, Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf, 
IČ 49888595, dle návrhu.  
2.2 Smlouva o vystoupení 
Usnesení č. 9/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o vystoupení – Vánoční koncert ve Šluknovském zámku mezi městem Šluknov a XXX, na realizaci představení „Vánoční koncert“, které se uskuteční  dne 11.12.2016 od 19:00 hodin v Šluknovském zámku za 
cenu 6.500 Kč, dle návrhu.  
3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
3.1 Čerpání prostředků z Ekologického fondu města Šluknov 
Usnesení č. 10/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uvolnění finančních prostředků z Ekologického fondu města Šluknov ve výši 28.289,80 Kč vč. DPH na realizaci výsadby v Parčíku T. G. M. v Království, dle  předloženého návrhu. 
3.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Operačního programu Životní prostředí pro projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 

v povodí Rožanského potoka“ 
Usnesení č. 11/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z OPŽP pro projekt „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření 
v povodí Rožanského potoka“, dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 
3.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace ve Šluknově – K. H. Borovského“ – zadání 
Usnesení č. 12/46R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava místní komunikace ve Šluknově – K. H. Borovského“ firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
136.287,20 Kč včetně DPH.  
Usnesení č. 13/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 26/2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava místní komunikace ve Šluknově – 
K. H .Borovského“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 136.287,20 Kč včetně DPH, 
dle předloženého návrhu. 
4. Odbor správy majetku (OSM) 
4.1 Prodej domu č. p. 2 v ul. Smetanova 
Usnesení č. 14/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje na základě usnesení zastupitelstva 
města č. 34/10Z/2016 ze dne 17.03.2016 zveřejnění záměru prodeje pozemku p. č. 4 o výměře 246 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba – budova s č. p. 2 
v ul. Smetanova, v obci Šluknov, část obce Šluknov, katastrální území Šluknov, zapsáno na LV 
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č. 1406, vedeného u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Rumburk, dle návrhu. 
Usnesení č. 15/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje složení komise pro otevírání obálek 
a hodnocení nabídek na prodej nemovitostí z majetku města dle usnesení Rady města Šluknov  14/46R/2016 ve složení: Mgr. Eva Džumanová, Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Bc. Zdeněk Černý, 
Ing. Petr Masopust, Bc. Michal Bušek a jako náhradníky Jiřího Beneše, Bc. Marka Kopeckého a Mgr. Martina Chrousta.  
4.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 590 ul. Jiráskova a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“ 
Usnesení č. 16/46R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 590 ul. Jiráskova a č. p. 1093 ul. 
Lužická, Šluknov“, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (Příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 11.05.2016. 
Usnesení č. 17/46R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 590 ul. Jiráskova a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící 
komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma Window Holding, a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024 za cenu 1.228.936,58 Kč bez DPH.  
Usnesení č. 18/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov a firmou Window Holding, a. s., Hlavní 456, 250 89 Lázně Toušeň, IČ 28436024, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu „výměna oken a dveří na č. p. 590 ul. Jiráskova a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“, za cenu 1.228.936,58 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
4.3 Pozemky 
4.3.1 Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 19/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 23/NP-2007 mezi městem Šluknov a XXX,  dohodou ke dni 31.05.2016. 
4.3.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 20/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č.: 561, katastr: Království druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 903 m2 
účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok  
4.3.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 21/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č.: 137, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 1.101 m2 
účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok  
4.3.4 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 22/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 80 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP, na části p. p. č. 92 – ostatní 
plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP a na části p. p. č. 735 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP, vše v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, 
provozování, oprava a údržba kanalizace pro akci „DC 049 037 Šluknov – odstranění kanalizačních výustí DC113 a DC115 a rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch Severočeské vodárenské 
společnosti a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, DIČ CZ49099469. 
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4.3.5 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 23/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 688/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 22 bm), v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení 
distribuční soustavy vrchní vedení NN, stavby č. EP-12-4003015/VB/1 – DC_Šluknov, pbč.327, 328, 213, úprava vNN, 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. 
4.3.6 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 24/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 1780 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP, na části p. p. č. 1819 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP, vše v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za 
účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba kanalizace pro akci „DC 049 027 Šluknov, Fügnerova ul. – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch Severočeské vodárenské společnosti, a. s., se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, DIČ CZ49099469.  
4.3.7 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 25/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části p. p. č. 2844 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 5 bm) v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, opravy a údržby vodovodní přípojky 
„Stavební úpravy v objektu bez čp/če, na st. p. č. 358 v k. ú. Císařský – vybudování bytu v 2. NP včetně ČOV pro XXX“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch 
Severočeské vodárenské společnosti, a. s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469. 
4.3.8 Smlouva o právu provést stavbu 
Usnesení č. 26/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu (vybudování vodovodní přípojky) mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 
4.3.9 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 27/46R/2016: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku níže uvedené pozemky.  
P. p. č.: 2409/5, katastr: Šluknov  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 614 m2 
P. p. č.: část 2411/3, katastr: Šluknov  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako p. p. č. 2411/7 
o výměře 573 m2 P. p. č.: 2411/2, katastr: Šluknov  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 4.543 m2 
P. p. č.: 2351, katastr: Šluknov  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.617 m2 
P. p. č.: 2353, katastr: Šluknov  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.108 m2 P. p. č.: 2355, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 702 m2 P. p. č.: 2356, katastr: Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 713 m2 P. p. č.: 2361/1, katastr: Šluknov  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 18.541 m2 
P. p. č.: 2361/2, katastr: Šluknov  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.681 m2 
P. p. č.: 2363, katastr: Šluknov  druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 1.358 m2 P. p. č.: část 2345/1, katastr: Šluknov  
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druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1788-23/2015 vedený jako 
p. p. č. 2345/3 o výměře 428 m2 účel: pozemky pod závodištěm autokrosu, cena: 5,00 Kč/m2  
5. Odbor vedení města (OVM) 
5.1 Smlouva o jiném způsobu spolupráce – poradenství BOZP a PO 
Usnesení č. 28/46R/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 poskytovatele služeb, konzultací a odborného vedení v oboru požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – společnosti Lichtenstein, s. r. o. se sídlem Václava Rady 1465/2, 
156 00 Praha 5, zastoupené paní Dagmar Machovou, jednatelkou, IČ 24292451. 
Usnesení č. 29/46R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o jiném způsobu spolupráce 
uzavřenou ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi městem Šluknov a společností Lichtenstein, s. r. o. se sídlem Václava Rady 1465/2, 156 00 Praha 5, IČ 24292451, na poskytování služeb, konzultací a odborného vedení v oboru požární 
ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na dobu určitou od 01.06.2016 do 31.05.2017, za celkovou cenu 140.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.   
5.2 Žádost o výjimku z OZV č. 1/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích 
Usnesení č. 30/46R/2016: Rada města Šluknov na základě žádosti spolku Šluknovské Království a SDH Království neuděluje s odkazem na § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými 
návykovými látkami v platném znění (zákaz prodeje a podávání alkoholu na všech akcích určených osobám mladším 18 let) výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů na 
veřejném prostranství na základě čl. 4 bodu 2 OZV č. 1/2016 o požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích na akci „Dětský den“, pořádanou žadateli v Království na hřišti za kostelem dne 28.05.2016 v době od 15:00 do 21:00 hodin. 
5.3 Žádost o souhlas s umístěním sídla Českého svazu včelařů, z. s., základní organizace Šluknov 
Usnesení č. 31/46R/2016: Rada města Šluknov nesouhlasí s umístěním sídla Českého svazu včelařů, z. s., základní organizace Šluknov na adrese města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov. 
6. Odbor ekonomický (OE) 
6.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 pro rok 2016 
Usnesení č. 32/46R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
za rok 2016 dle předloženého návrhu. 
7. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 
8. Diskuze 
Usnesení nepřijato. 
   
  
  
Mgr. Eva Džumanová, v. r.        starostka města 


