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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 50. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 11. července 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor vnitřní správy 

3.1 Mimořádná odměna zástupkyně ředitelky ZŠ  
4. Odbor rozvoje a životního prostředí 

4.1  Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce 
sociálního zařízení“ 

4.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Modernizace turistické infrastruktury ve 
Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení – marketingové aktivity“ 

4.3 Smlouvy o realizaci přeložek distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie v rámci 
akce „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský Šluknov – II. etapa“ 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2016  

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 1/50R/2016: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 4/49R/2016 ze dne 27.06.2016: „Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 01.07.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání 
zahrady. 

P. p. č.: část 211/1, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: zahrada, výměra: 16 m2, účel: zahrada k rekreaci  
cena: 2,50 Kč/m2/rok“. 

Usnesení č. 2/50R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 211/1, katastr: Kunratice u Šluknova 
druh pozemku: zahrada, výměra: 16 m2 

účel: parkování vozu, cena: 200 Kč/rok  

2.2.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 3/50R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 12.07.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem užívání zahrady. 

P. p. č.: 207/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 528 m2 
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účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.2.3 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 4/50R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části  
p. p. č. 1006/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 3 bm) v k. ú. Rožany, 
obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení veřejné 
komunikační sítě pod označením „DIZP D DC Rožany 23, Fránik“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně 
však za 1.000 Kč bez DPH a smlouvu o umístění veřejné telekomunikační sítě mezi městem 
Šluknov a firmou Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., IČ 04084063, Olšanská 2681/6, 
Žižkov, 130 00 Praha 3, dle návrhu.  

2.2.4 Žádost Zemspol, s. r. o. o uzavření nové výpovědní lhůty 

Usnesení nepřijato. 

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Mimořádná odměna zástupkyně ředitelky ZŠ 

Usnesení č. 5/50R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov schvaluje mimořádnou odměnu za mimořádné práce zástupkyni ředitelky Základní 
školy J. Vohradského ve Šluknově paní Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu. 

Usnesení č. 6/50R/2016: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov pověřuje starostku města paní Mgr. Evu Džumanovou k podpisu platového výměru (s 
účinností od 01.08.2016) zástupkyni ředitelky Základní školy J. Vohradského ve Šluknově pí 
Mgr. Renatě Sochorové, dle návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce 
sociálního zařízení“ 

Usnesení č. 7/50R/2016: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – 
rekonstrukce sociálního zařízení“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) ze dne 07.07.2016 
a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 07.07.2016. 

Usnesení č. 8/50R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Modernizace turistické 
infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“, na základě doporučení 
Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější 
předložil uchazeč, firma Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, za cenu 929.188,70 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 9/50R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov  
a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Modernizace turistické infrastruktury ve 
Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“, za cenu 929.188,70 Kč bez DPH, dle 
předloženého návrhu. 

4.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Modernizace turistické infrastruktury 
ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení – marketingové aktivity“ 

Usnesení č. 10/50R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
30/2016 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Modernizace turistické infrastruktury ve 
Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení – marketingové aktivity“ mezi městem Šluknov 
a firmou Radek Tesař, TR-DESIGN, Děčínská 318, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 60669421 za 
nabídkovou cenu 56.800 Kč bez DPH, tj. 68.728 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu 
a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 
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4.3 Smlouvy o realizaci přeložek distribučního zařízení určeného k dodávce el. energie 
v rámci akce „Chodník ul. Dr. E. Beneše na Císařský Šluknov – II. etapa“ 

Usnesení č. 11/50R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120050578 mezi 
městem Šluknov a provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/50R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky 
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie č. Z_S14_12_8120050958 mezi 
městem Šluknov a provozovatelem ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2016 

Usnesení č. 13/50R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 5 
za rok 2016 dle předloženého návrhu.  

6. Informace starostky 

pí Mgr. Džumanová 

Usnesení nepřijato. 

7. Diskuze 

Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.          
starostka města 


