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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 48. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 13. června 2016 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 2015, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2015 
2.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až duben 2016 2.3 Smlouva o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu a Smlouva 

o běžném účtu 3. Odbor kultury 
3.1 Smlouva o výpůjčce 2016/15 – zapůjčení sbírkového předmětu 
3.2 Darovací smlouva na Zámecké slavnosti 2016 – TOPOS, a. s. 3.3 Darovací smlouva na Zámecké slavnosti 2016 – TRAVEL FREE, s. r. o.  4. Odbor správy majetku   
4.1 Přidělení bytů 4.2 Pozemky 5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Posouzení vhodnosti energeticky 

úsporných projektů řešených metodou EPC ve městě Šluknov“ 5.2 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ 
5.3 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „Rekonstrukce krovu a střechy kostelíku Císařský, obec Šluknov“ 6. Odbor vedení města 
6.1 Zahraniční služební cesta do SRN 7. Informace starostky 

8. Diskuze 
1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení č. 1/48R/2016: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 11/25R/2015 bod č. 2 – písm. c) a zároveň rozhoduje o pozastavení kontroly plnění bodu č. 1 tohoto usnesení z důvodu dlouhodobé pracovní nepřítomnosti pí Mgr. Evy Hertlové, ředitelky Základní školy J. Vohradského Šluknov, a to po dobu této nepřítomnosti.   
2. Odbor ekonomický (OE) 
2.1 Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok 2015, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2015 
Usnesení č. 2/48R/2016: Rada města Šluknov projednala celoroční hospodaření  a návrh závěrečného účtu města Šluknov za rok 2015 a doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout o vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením města Šluknov za rok 2015 bez 
výhrad a schválit závěrečný účet města za rok 2015. 
Usnesení č. 3/48R/2016: Rada města Šluknov projednala účetní závěrku města Šluknov 
sestavenou k 31.12.2015 a doporučuje zastupitelstvu města tuto účetní závěrku schválit. 
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2.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až duben 2016 
Usnesení č. 4/48R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až duben 2016.  
2.3 Smlouva o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu a Smlouva o běžném účtu 
Usnesení č. 5/48R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o akceptaci platebních karet a poskytnutí platebního terminálu mezi městem Šluknov a Československou 
obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, DIČ 699000761, zastoupenou Radkem Horákem a Ing. Petrou Březíkovou dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 6/48R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu  
o běžném účtu mezi městem Šluknov a Československou obchodní bankou, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, DIČ 699000761, zastoupenou Hanou Futó, dle 
předloženého návrhu. 
3. Odbor kultury (OK) 
3.1 Smlouva o výpůjčce 2016/15 – zapůjčení sbírkového předmětu 
Usnesení č. 7/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce č. 2016/15 dle 
§ 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi městem Šluknov (vypůjčitel) a Oblastním muzeem v Děčíně, Čs. Mládeže 1/31,405 02 Děčín IV - Podmokly, 
IČ 00360210, zastoupený XXX (půjčitel), týkající se výpůjčky monumentálního dřevěného polychromovaného znaku města Šluknov, který je umístěn ve Šluknovském zámku, na dobu určitou do 20.06.2018, bezplatně, dle návrhu. 
3.2 Darovací smlouva na Zámecké slavnosti 2016 – TOPOS, a. s. 
Usnesení č. 8/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov (obdarovaný) a společností TOPOS, a. s. (dárce), se sídlem Královská 777, 407 77 Šluknov, IČ 61325155, zastoupenou panem Ing. Vladimírem Kinským, předsedou představenstva. Předmětem smlouvy je přijetí finančního daru městem Šluknov ve výši 
10.000 Kč na konání kulturní akce města „Zámecké slavnosti 2016“, dle návrhu. 
3.3 Darovací smlouva na Zámecké slavnosti 2016 – TRAVEL FREE, s. r. o. 
Usnesení č. 9/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Šluknov (obdarovaný) a společností TRAVEL FREE, s.r.o., se sídlem Václavské nám. 53, 110 00 Praha 1, IČ 26739780, zastoupenou XXX, jednatelem společnosti (dárce). Předmětem smlouvy 
je přijetí věcného daru městem Šluknov ve výši 3.089 Kč na konání kulturní akce města „Zámecké slavnosti 2016“, dle návrhu. 
4. Odbor správy majetku (OSM) 
4.1 Přidělení bytů 
Usnesení č. 10/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.07.2016 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 
685, č. b. XX, ul. Jiráskova, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+2, č. b. XX č. p. 685, ul. Jiráskova, 407 77 Šluknov, pro XXX. 
Usnesení č. 11/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.07.2016 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 590, č. b. XX, ul. Jiráskova, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+2, č. b. XX č. p. 590, ul. Jiráskova, 407 77 Šluknov, pro XXX. 
Usnesení č. 12/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.08.2016 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 685, č. b. XX, ul. Jiráskova, Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+1, č. b. XX č. p. 685, ul. Jiráskova, Šluknov, pro XXX. 
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Usnesení č. 13/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 01.08.2016 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 838, č. b. XX, ul. Libušina, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+3, č. b. XX č. p. 838, ul. Libušina, 407 77 Šluknov, pro XXX. 
Usnesení č. 14/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.07.2016 do 31.12.2016 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě  č. p. 126, č. b. XX, ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, dle návrhu.  
Byt 1+0, č. b. XX č. p. 126, ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, pro XXX. 
4.2 Pozemky 
4.2.1 Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 15/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 16/NP-2009 mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 30.06.2016. 
4.2.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 16/47R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého majetku níže uvedený pozemek.  
P. p. č.: 207/1, katastr: Šluknov druh pozemku: zahrada, výměra: 528 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 
4.2.3 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 17/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 14.06.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 
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  
4.2.4 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 18/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na dobu neurčitou od 14.06.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 
P. p. č.: 137, katastr: Šluknov druh pozemku: zahrada, výměra: 1.101 m2 
účel: zahrada k rekreaci, cena: 2,50 Kč/m2/rok  
4.2.5 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 19/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  
č. 2/NP-2014 mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov s.r.o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, kterým se rozšiřuje předmět nájmu o část p.p.č. 2210 v k. ú. Šluknov, 
o výměře 4.034 m2 a zvyšuje roční nájemné z částky 10.000 Kč na 11.000 Kč, dle návrhu.  
4.2.6 Smlouva o postoupení práv a povinností ze společného rozhodnutí  
Usnesení č. 20/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o postoupení práv  
a povinností ze společného rozhodnutí (územní rozhodnutí OSÚ/9123/2015/1694/2015/muj ze dne 15.12.2015 na akci „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský, Šluknov – II. etapa“), týkající se 
přeložky sítí TI (SO 104), mezi městem Šluknov a ČEZ Distribucí a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly, která je zastoupena EMJ, s. r. o., K. Světlé 1121, 464 01 Frýdlant, dle návrhu.  
4.2.7 Zřízení věcného břemene  
Usnesení č. 21/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části  
p. p. č. 1678 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 6 bm) a p. p. č. 1673  – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 6 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení distribuční 
soustavy vedení NN, stavby č. IV-12-4014330/VB001, DC_Šluknov, čp. 868, nové kNN, za cenu 20 
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Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH a smlouvu o právu provést stavbu ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 
4.2.8 Žádost Zemspolu s. r. o. o podnájem nemovitostí 
Usnesení č. 22/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje podnájem níže uvedených pozemků firmám Farma Poustevna s. r. o., IČ 04612574 a Šenovská zemědělská s. r. o., IČ 04611811, se 
sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, které má v nájmu Zemspol  s. r. o., IČ 48266451, se sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov. 
P. p. č.: 1119/4, katastr: Císařský,  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 451 m2 P. p. č.: 109/18 , katastr: Rožany,  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.869 m2 P. p. č.: 1249/5, katastr: Království,  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 4.349 m2 P. p. č.: 14/5, katastr: Rožany,  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 20.936 m2 
P. p. č.: 198/5, katastr: Rožany,  druh pozemku: orná půda, výměra: 560 m2 
P. p. č.: 233/11, katastr: Rožany,  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 838 m2 P. p. č.: 420, katastr: Rožany,  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 802 m2 P. p. č.: 501/1, katastr: Rožany,  
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 400 m2 P. p. č.: 506/2, katastr: Rožany,  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 792 m2 
P. p. č.: 835/6, katastr: Rožany,  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.990 m2 
P. p. č.: 850/2, katastr: Rožany,  druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.018 m2 P. p. č.: 987, katastr: Rožany,  
druh pozemku: ostatní plocha, výměra: 845 m2 
Usnesení č. 23/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě  
č. 1/NP – 2007 ze dne 12.12.2006 mezi městem Šluknov a firmou Zemspol,  s. r. o., IČ 48266451, se sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, kterým pronajímatel vyslovuje souhlas 
s podnájmem dotčených pozemků, dle návrhu.  
5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
5.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC ve městě Šluknov“ 
Usnesení č. 24/48R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje v souladu se Směrnicí  č. 1/2014 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Posouzení vhodnosti energeticky úsporných projektů řešených 
metodou EPC ve městě Šluknov“ firmě PORSENNA, o. p. s, Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4, IČ 27172392 za nabídkovou cenu 165.280 Kč bez DPH, tj. 200.000 Kč včetně DPH. 
Usnesení č. 25/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 28/2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Posouzení vhodnosti energeticky úsporných 
projektů řešených metodou EPC ve městě Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou PORSENNA, o. p. s, Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4 IČ 27172392 za nabídkovou cenu 165.280 Kč bez DPH, tj. 200.000 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu 
Džumanovou k jejímu podpisu. 
5.2 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Modernizace turistické infrastruktury 

ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ 
Usnesení č. 26/48R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Modernizace turistické infrastruktury ve 
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Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.  
Usnesení č. 27/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“, dle předloženého návrhu.  
Usnesení č. 28/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Modernizace turistické 
infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Zdeněk Polesný, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký. Náhradníci: Ing. Bc. Ivana Lukešová, Ing. Stanislav Mašek, Ing. Petr Masopust, Mgr. Andrea 
Přidalová, Božena Naňáková.  
5.3 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „Rekonstrukce krovu 

a střechy kostelíku Císařský, obec Šluknov“ 
Usnesení č. 29/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace k realizaci projektu „Rekonstrukce krovu a střechy kostelíku Císařský, obec 
Šluknov“mezi městem Šluknov (příjemce) a Ústeckým krajem (poskytovatel), Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 70892156, ve výši 76.000 Kč, dle předloženého návrhu. 
6. Odbor vedení města (OVM) 
6.1 Zahraniční služební cesta do SRN 
Usnesení č. 30/48R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města Mgr. Evy Džumanové, na jednání Euroregionálního řídícího výboru Fondu malých 
projektů Česká republika – Sasko, do Žitavy, do Spolkové republiky Německo dne 22.06.2016. 
7. Informace starostky 
pí Mgr. Džumanová 
Usnesení nepřijato. 
8. Diskuze 
Usnesení nepřijato.  
   
  
  
 Mgr. Eva Džumanová         starostka města 


