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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 60. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 31. října 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Žádost společnosti HZ Plus, spol. s r. o. 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Pozemky 
3.2 Přidělení bytů 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava mostku u Teen 

Challenge a oprava mostku u č. p. 8 v k. ú. Císařský“ 
4.2 Uzavření smluv s firmou Technické služby Šluknov, spol. s r.o., na zajištění komunálních 

služeb od roku 2017 
4.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Komunikace Sokolská, k. ú. 

Šluknov“ 
5. Odbor ekonomický 

5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce  
6. Odbor vedení města 

6.1 Žádost o souhlas majitele nemovité věci s umístěním sídla organizace – Svaz tělesně 
postižených, z. o., místní organizace Šluknov 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Žádost společnosti HZ Plus, spol. s r. o. 

Usnesení č. 1/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje na základě žádosti společnosti HZ Plus, 
spol. s r. o., Vratislavova 28, 120 00 Praha 2, IČ 27080277 záměr společnosti vystavět 
a provozovat podporované byty na adrese Sídliště č. p. 1026, 407 77 Šluknov. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 2/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 01.11.2016 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: část 1962/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.300 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

3.1.2 Dohoda o poskytnutí finanční náhrady za užívání honebních pozemků č. 13/2016 

Usnesení č. 3/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o poskytnutí finanční náhrady 
za užívání honebních pozemků č. 13/2016 mezi ČR - Státní pozemkovým úřadem, Husinecká 
1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov a městem Šluknov nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, dle návrhu.  
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3.1.3 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 4/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu 
provést stavbu na části p. p. č. 1549/6 – trvalý travní porost a p. p. č. 2958/2 – ostatní plocha, 
ostatní komunikace o celkové výměře dle GP (cca 28 bm), v k. ú. Království, obec Šluknov, za 
účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení distribuční soustavy vedení 
kNN, příp. nad 50 m, stavby č. IP-12-4006827/004 - DC_Království, p. p. č. 1651/1, příp. nad 50m, 
kNN, 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. 

3.1.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 5/60R/2016: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov č. 22/46R/2016 
ze dne 16.05.2016: „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“. 

Usnesení č. 6/60R/2016: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov č. 8/55R/2016 
ze dne 05.06.2016: „Rada města Šluknov schvaluje revokaci části usnesení Rady města 
Šluknov č. 22/46R/2016 ze dne 16.05.2016, a to: „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“ se mění na: „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 a na části p. p. č. 2821 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 40 bm) v k. ú. Císařský a na části  
p. p. č. 3064/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 29 bm) v k. ú. 
Císařský“.   

Usnesení č. 7/60R/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, na části p. p. č. 93 – zahrada o výměře dle GP, na 
části p. p. č. 735 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP v k. ú. Šluknov, na části 
p. p. č. 2821 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP, na části p. p. č. 3164/2 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (celková cca 120 bm) v k. ú. Císařský, 
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. 

Usnesení č. 8/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti Inženýrské sítě mezi Severočeskou vodárenskou společností, a. s., se sídlem 
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČ 49099469, DIČ CZ49099469 a městem Šluknov, nám. Míru 1, 
407 77 Šluknov, dle návrhu. 

3.2 Přidělení bytů 

Usnesení č. 9/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.11.2016 do 31.12.2017 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 1093, č. b. XX, ul. Lužická, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+0, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX.  
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4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava mostku u Teen 
Challenge a oprava mostku u č. p. 8 v k. ú. Císařský“  

Usnesení č. 10/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava mostku u Teen Challenge a oprava mostku u č. p. 8 v k. ú. Císařský“ 
firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za 
nabídkovou cenu 734.875,32 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 11/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 44/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava mostku u Teen Challenge a oprava mostku 
u č. p. 8 v k. ú. Císařský“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., 
sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 734.875,32 Kč včetně DPH, 
dle předloženého návrhu.  

4.2 Uzavření smluv s firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., na zajištění 
komunálních služeb od roku 2017 

Usnesení č. 12/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení nadlimitní veřejné zakázky 
na služby - provozování sběrného dvora ve Šluknově v souladu s § 11 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., v platném znění, firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 
407 77 Šluknov, IČ 25410539 od 01.01.2017 na dobu neurčitou za podmínek dle návrhu smlouvy 
(ceny dle ceníku).  

Usnesení č. 13/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje příkazní smlouvu č. ORŽP 48/2016 na 
provozování sběrného dvora ve Šluknově  mezi městem Šluknov a firmou Technické služby 
Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého 
návrhu.  

Usnesení č. 14/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné zakázky 
na služby - celoroční údržbu místních komunikací ve Šluknově v souladu § 11 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., v platném znění,  firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 
407 77 Šluknov, IČ 25410539 od 01.01.2017 na dobu neurčitou za podmínek dle návrhu smlouvy 
(ceny dle ceníku). 

Usnesení č. 15/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
36/2016 na celoroční údržbu místních komunikací ve Šluknově mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 16/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné zakázky 
na služby - správu a údržbu veřejného osvětlení ve Šluknově v souladu § 11 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., v platném znění,  firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 
407 77 Šluknov, IČ 25410539 od 01.01.2017 na dobu neurčitou za podmínek dle návrhu smlouvy 
(ceny dle ceníku).  

Usnesení č. 17/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
37/2016 na správu a údržbu veřejného osvětlení ve Šluknově mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné zakázky 
na služby - správu a údržbu Stadionu Slávy Novotného ve Šluknově  v souladu § 11 odst. 1 
zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění, firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 
378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 od 01.01.2017 na dobu neurčitou za podmínek dle návrhu 
smlouvy (ceny dle ceníku).  

Usnesení č. 19/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
38/2016 na správu a údržbu Stadionu Slávy Novotného ve Šluknově mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 20/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby - správu a údržbu veřejného pohřebiště ve Šluknově firmě Technické služby 
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Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 od 01.01.2017 na dobu 
neurčitou za podmínek dle návrhu smlouvy (ceny dle ceníku). 

Usnesení č. 21/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
39/2016 na správu a údržbu veřejného pohřebiště ve Šluknově mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 22/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby - správu a údržbu veřejného WC ve Šluknově  firmě Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 od 01.01.2017 na dobu 
neurčitou za podmínek dle návrhu smlouvy (ceny dle ceníku).  

Usnesení č. 23/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
40/2016 na správu a údržbu veřejného WC ve Šluknově mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 24/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby - správu a údržbu služebních vozidel v majetku města Šluknov firmě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 od 
01.01.2017 na dobu neurčitou za podmínek dle návrhu smlouvy (ceny dle ceníku). 

Usnesení č. 25/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
41/2016 na správu a údržbu služebních vozidel v majetku města Šluknov mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 26/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby - údržbu, svoz a likvidaci veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2017 firmě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 od 
01.01.2017 na dobu určitou za podmínek dle návrhu smlouvy (ceny dle ceníku). 

Usnesení č. 27/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
42/2016 na údržbu, svoz a likvidaci veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2017 mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 28/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby - dodávku a montáž stavebního materiálu, bezpečnostních prvků, 
dopravního značení a zahradnického materiálu firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 od 01.01.2017 na dobu určitou za podmínek dle 
návrhu smlouvy (ceny dle ceníku). 

Usnesení č. 29/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje rámcovou smlouvu příkazní č. ORŽP 
50/2016 na dodávku a montáž stavebního materiálu, bezpečnostních prvků, dopravního 
značení a zahradnického materiálu městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

4.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Komunikace Sokolská, k. ú. 
Šluknov“ 

Usnesení č. 30/60R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Komunikace Sokolská, k. ú. Šluknov“ firmě Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 1.192.285,60 Kč 
včetně DPH.  

Usnesení č. 31/60R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 51/2016 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Komunikace Sokolská, k. ú. Šluknov“ mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539 za cenu ve výši 1.192.285,60 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 
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5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 

Usnesení č. 32/60R/2016: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 11 
za rok 2016 dle předloženého návrhu.  

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Žádost o souhlas majitele nemovité věci s umístěním sídla organizace – Svaz tělesně 
postižených, z. o., místní organizace Šluknov 

Usnesení č. 33/60R/2016: Rada města Šluknov jako vlastník nemovitostí vydává souhlas 
s umístěním sídla spolku „Svaz tělesně postižených, z. o., místní organizace Šluknov“ 
v budově na adrese Lužická 1093, 407 77 Šluknov.  

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


