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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 76. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 22. května 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl: č. VP_2017_91025 
a č. VP_2017_93436 – OSA 

2.2 Zrušení Smlouvy o výpůjčce chladícího zařízení-pivovar Falkenštejn, s. r. o. 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Přidělení bytů 
3.2 Svoz komunálního odpadu z objektů města 
3.3 Pozemky 
3.4 Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 

elektrického zařízení k distribuční soustavě 
3.5 Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/NNP/2016 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Žádost ZŠ J. Vohradského Šluknov 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – schválení účetní závěrky 
5.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – výsledek hospodaření 
5.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – schválení 

účetní závěrky 
5.4 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – rozdělení 

hospodářského výsledku 
5.5 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 v roce 2017 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí 
6.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
6.2 Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci „Výměna autobusových 

čekáren na terminálu“ 
6.3 Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava dláždění v ulici 

Smetanova“ 
6.4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním na akci „Poskytování 

energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení v 
majetku města Šluknov“ 

6.5 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouva o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu (VZMR) na akci „Obnova schodiště vily č. p. 638 – knihovna a LŠU Šluknov“ 

6.6 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku na akci „Přemístění bankomatu ČS, a. s.“ 
7. Odbor vedení města 

7.1 Aktualizace Informační koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021 
8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 
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2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl: č. VP_2017_91025 
a č. VP_2017_93436 – OSA   

Usnesení č. 1/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování 
VP_2017_91025 mezi městem Šluknov a OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 
hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ 63839997, dle předloženého 
návrhu. Předmětem smlouvy je platba za užití hudebních děl, reprodukované hudby v celkové 
částce 850 Kč za pořad „Bubliny z ústní dutiny“ ze dne 29.03.2017. 

Usnesení č. 2/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování 
VP_2017_93436 mezi městem Šluknov a OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům 
hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ 63839997, dle předloženého 
návrhu. Předmětem smlouvy je platba za užití hudebních děl, reprodukované hudby v celkové 
částce 4.463 Kč za akci „Zámecký ples“ ze dne 01.04.2017. 

2.2 Zrušení Smlouvy o výpůjčce chladícího zařízení-pivovar Falkenštejn, s. r. o. 

Usnesení č. 3/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce chladícího 
zařízení dle § 2193 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavřené 
mezi městem Šluknov a Pivovarem Falkenštejn, s. r. o. se sídlem Na Hanspaulce 7a, 160 00 Praha 
6 IČ 24783463 zastoupen RNDr. Janem Srbem, jednatelem, které je umístěno ve Šluknovském 
zámku – Regionálním informačním centru Šluknov, a to dohodou ke dni 30.05.2017, v souvislosti 
s účinností zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, dle 
návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 4/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.06.2017 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 125, č. b. XX,  
ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 

Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 125, ul. Nerudova, 407 77 Šluknov, pro XXX.  

Usnesení č. 5/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.06.2017 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX,  
ul. Lužická, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, pro XXX.  

3.2 Svoz komunálního odpadu z objektů města 

Usnesení č. 6/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o odvozu 
a odstranění odpadu č. 006/O/TS mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol. s r. 
o., se sídlem Císařský 378, Šluknov, IČ 25410539 s účinností od 22.05.2017 dle předloženého 
návrhu.  

3.3 Pozemky 

3.3.1 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 7/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2/NP-2015 
mezi městem Šluknov a XXX, výpovědí dle čl. IV, odst. 1, bod 2 ke dni 31.05.2017. 

3.3.2 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 8/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje výpověď nájmu pozemků p. p. č. 935/2 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 2864 - ostatní plocha, ostatní komunikace a ukončení 
nájemní smlouvy č. 3/NP-2010, mezi městem Šluknov a XXX, výpovědí dle čl. IV, odst. 1, bod 2 ke 
dni 31.05.2017. 
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3.4 Smlouva s ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě 

Usnesení č. 9/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č. 17_SOBS01_4121291273 
mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, IČ 247 29 035, 
dle návrhu. 

3.5 Výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 2/NNP/2016 

Usnesení č. 10/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje výpověď Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor č. 2/NNP/2016 ze dne 30.12.2015 mezi městem Šluknov a XXX, z důvodu neuhrazení 
nájemného za leden až duben 2017.  

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Žádost ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 11/76R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje 
zápis adresy Žižkova 722, 407 77 Šluknov, jako nového místa vzdělávání do Rejstříku škol 
a školských zařízení, dle návrhu. 

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – schválení účetní závěrky 

Usnesení č. 12/76R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace schvaluje její účetní závěrku za rok 2016.   

5.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – výsledek hospodaření 

Usnesení č. 13/76R/2017: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, projednala výsledek hospodaření za rok 2016 a schvaluje jeho převod ve 
výši 172.785,53 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace. 

5.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – schválení 
účetní závěrky 

Usnesení č. 14/76R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace schvaluje její účetní závěrku za rok 2016.   

5.4 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace – rozdělení 
hospodářského výsledku 

Usnesení č. 15/76R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, projednala výsledek hospodaření za rok 2016 
a schvaluje jeho převod ve výši 336.949,00 Kč do rezervního fondu příspěvkové organizace.  

5.5 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 v roce 2017 

Usnesení č. 16/76R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 2 
v roce 2017 dle předloženého návrhu. 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 17/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
17/2017 na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou CL-EVANS, 
s. r. o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 2, IČ 26768607, dle předloženého návrhu. 

6.2 Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci „Výměna 
autobusových čekáren na terminálu“ 

Usnesení č. 18/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 34/2017 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna autobusových čekáren na terminálu“ mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539 za cenu ve výši 252.139,80 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu.  
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6.3 Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci „Oprava dláždění 
v ulici Smetanova“ 

Usnesení č. 19/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 35/2017 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava dláždění v ulici Smetanova“ mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539 za cenu ve výši 232.817,40 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 

6.4 Nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním na akci „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení 
v majetku města Šluknov“ 

Usnesení č. 20/76R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v jednacím řízení s uveřejněním na akci „Poskytování 
energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách a soustavě veřejného osvětlení 
v majetku města Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje EZAK.  

6.5 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouva o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu (VZMR) na akci „Obnova schodiště vily č. p. 638 – knihovna a LŠU Šluknov“ 

Usnesení č. 21/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a BcA. Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8 Krásná Lípa 40746, IČ 012 37 829, na realizaci zakázky na 
akci „Obnova schodiště vily č. p. 638 – knihovna a LŠU Šluknov“, za cenu 126.100 Kč bez DPH, 
tj. 152.581 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

6.6 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku na akci „Přemístění bankomatu 
ČS, a. s.“ 

Usnesení č. 22/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu provést stavbu na cizím 
pozemku na akci „Přemístění bankomatu ČS, a. s.“, mezi městem Šluknov a Českou spořitelnou, 
a. s., sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 452 44 782, dle předloženého návrhu. 

7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Aktualizace Informační koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021 

Usnesení č. 23/76R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podle zákona č. 365/2000 Sb. 
o informačních systémech veřejné správy ve znění pozdějších předpisů aktualizaci „Informační 
koncepce města Šluknov na období 2016 – 2021“, vč. příloh č. 1, 2, 3 a 4 s účinností od 01.06.2017, 
dle návrhu. 

8. Informace starostky 

 

9. Diskuze 
 

 
 
   
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


