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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 78. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 5. června 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a PLASTON CR, s. r. o. – 
Zámecké slavnosti 2017 

2.2 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
č. 17_SOP_01_4121297908 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Přidělení bytů 
3.2 Pozemky 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Koncept studie „Revitalizace objektu sladovna Šluknov“ 
4.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Výstavba 

cesty pro pěší na hrázi Olexova rybníka“ 
4.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných 

protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka“ 
4.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě „Smlouva o zajištění sběru, svozu a odstranění biologicky 

rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „BRKO“) č. ORŽP 7/2015 
4.5 Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 
17_SOBS02_4121287631 v lokalitě J. K. Tyla, Šluknov (Jihozápad) 

4.6 Smlouva dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) – na dodávku a montáž 
dodatečných herních prvků na akci „Dětské hřiště Císařský“ 

5. Odbor vedení města 
5.1 Zápis do kroniky města za rok 2016 
5.2 Smlouva o jiném způsobu spolupráce – poradenství BOZP a PO 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 
 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a PLASTON CR, s. r. o. – 
Zámecké slavnosti 2017  

Usnesení č. 1/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o reklamě a propagaci mezi 
městem Šluknov a společností PLASTON CR, s. r. o, se sídlem Královská 1972, 407 77 
Šluknov, IČ 48292079, na propagaci obchodního jména společnosti PLASTON CR, s. r. o. na 
kulturních a společenských akcích, zejména na  Zámeckých slavnostech 2017 ve dnech 
30.06. – 01.07.2017, za úplatu ve výši 40.000 Kč včetně DPH, dle návrhu. 
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2.2 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě 
č. 17_SOP_01_412129790 

Usnesení č. 2/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) 
č. 17_SOP_01_4121297908 mezi městem Šluknov a společností ČEZ Distribuce, a. s., se 
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IĆ 24729035, za účelem zřízení 
krátkodobého připojení odběrného zařízení na akci „Zámecké slavnosti 2017“, která se koná 
v zámeckém parku dne 30.06.-01.07.2017, dle návrhu. 

3.  Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 3/78R/2017: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 4/76R/2017 ze dne 22.05.2017, které znělo: „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, Šluknov, dle návrhu.  

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

Usnesení č. 4/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.07.2017 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 125, č. b. XX, 
ul. Nerudova, Šluknov, dle návrhu.  
 
Byt 1+0, č. b. XX, č. p. 125, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. 

Usnesení č. 5/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
neurčitou od 01.07.2017 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 126, č. b.  XX, 
ul. Nerudova, Šluknov, dle návrhu. 
 
Byt 1+0, č. b. XX, č. p. 126, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 6/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 14/NP-
2014 mezi městem Šluknov a XXX dohodou ke dni 30.06.2017. 

3.2.2 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 7/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě  
č. 2/NP-2016 mezi městem Šluknov a XXX na snížení výměry pronajímané části pozemku p. p. 
č. 2649 – zahrada v k. ú. Šluknov ke dni 05.06.2017 z 2.679 m2 na 1.340 m2, vč. snížení ročního 
nájemného, dle návrhu. 

3.2.3 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 8/78R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 1019/3, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 232 m2 
účel: přístup k RD 

3.2.4 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 9/78R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 1747/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 1.500 m2) 

účel: zřízení zahrady 
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3.2.5 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 10/78R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 1037/4, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 2.183 m2 

účel: zřízení zahrady 

3.2.6 Zveřejnění záměru prodat pozemek  
Usnesení č. 11/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: část 1385, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 500 m2) 
účel: zřízení zahrady, cena: minimálně za znalecký posudek + náklady 

3.2.7 Zveřejnění záměru prodat pozemek  
Usnesení č. 12/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: část 291, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: dle GP (cca 250 m2) 
účel: zřízení zahrady 

Usnesení č. 13/78R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: 294/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, společný dvůr, výměra: 159 m2 
účel: přístup k domu, cena: minimálně za znalecký posudek + náklady 

3.2.8 Zveřejnění záměru prodat pozemek  
Usnesení č. 14/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 2769/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 30 m2) 
účel: koupě přístavby a septiku k č. p. 236, cena: minimálně za znalecký posudek + náklady 

3.2.9 Zveřejnění záměru prodat pozemek  
Usnesení č. 15/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: část 2887/3, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP (cca 100 m2) 
účel: zřízení zahrady 

P. p. č.: 3131, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 43 m2 
účel: zřízení zahrady (bývalá hráz), cena: minimálně za znalecký posudek + náklady 

3.2.10 Zveřejnění záměru prodat pozemek  
Usnesení č. 16/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 3075/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 614-35/2017 vedené jako 
p. p. č. 3075/17 o výměře 4 m2 a p. p. č. 3075/18 o výměře 3 m2 
účel: koupě zpevněné plochy terasy, cena: minimálně za znalecký posudek + náklady  
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4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Koncept studie „Revitalizace objektu sladovna Šluknov“ 

Usnesení č. 17/78R/2017: Rada města Šluknov bere na vědomí koncept studie „Revitalizace 
objektu Sladovna Šluknov“, dle návrhu.  

4.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Výstavba 
cesty pro pěší na hrázi Olexova rybníka“ 

Usnesení č. 18/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 38/2017 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výstavba cesty pro pěší na hrázi Olexova rybníka“ 
mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 
378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, za cenu ve výši 300.260,05 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

4.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Studie odtokových poměrů včetně návrhů 
možných protipovodňových opatření v povodí Rožanského potoka“ 

Usnesení č. 19/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
10/2017 na akci „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových 
opatření v povodí Rožanského potoka“ mezi městem Šluknov a sdružením dodavatelů VRV 
+ SINDLAR, Vedoucí společník Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s., se sídlem Nábřežní 
90/4, 150 56 Praha 5, IČ 47116901 s prodloužením termínu ukončení díla do 30.09.2018.  

4.4 Dodatek č. 1 ke smlouvě „Smlouva o zajištění sběru, svozu a odstranění biologicky 
rozložitelného komunálního odpadu (dále jen „BRKO“) č. ORŽP 7/2015 

Usnesení č. 20/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě  
č. 7/2015 „Smlouva o zajištění sběru, svozu a odstranění biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu (dále jen „BRKO“) mezi městem Šluknov a Technickými službami 
Šluknov, spol. s r. o., IČ 25410539, se sídlem:  Císařský 378, 407 77 Šluknov, dle předloženého 
návrhu. 

4.5 Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 
17_SOBS02_4121287631 v lokalitě J. K. Tyla, Šluknov (Jihozápad) 

Usnesení č. 21/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucích 
smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN), číslo: 17_SOBS02_4121287631 v lokalitě J. K. Tyla, Šluknov (Jihozápad) 
mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 
247 29 035, na realizaci zakázky na akci „Připojení NN J. K. Tyla – 1. etapa Jihozápad (29 RD)“, 
za cenu 362.500 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

4.6 Smlouva dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) – na dodávku a montáž 
dodatečných herních prvků na akci „Dětské hřiště Císařský“ 

Usnesení č. 22/78R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a Hřiště hrou, s. r. o., Sobotecká 810, 511 01 Turnov, IČ 036 73 073, na realizaci 
zakázky na akci „Doplnění dětského hřiště Císařský“, za cenu 232.257 Kč bez DPH, tj. 281.031 
Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu.  

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Zápis do kroniky města za rok 2016 

Usnesení č. 23/78R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje zápis do kroniky města 
za rok 2016 dle návrhu. 

5.2 Smlouva o jiném způsobu spolupráce – poradenství BOZP a PO 

Usnesení č. 24/78R/2017: 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, zastoupenou paní Dagmar Machovou, jednatelkou, IČ 24292451, na 
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poskytování služeb, konzultací a odborného vedení v oboru požární ochrany a bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, na dobu neurčitou od 06.06.2017, za cenu 10.000 Kč měsíčně bez 
DPH, dle předloženého návrhu. 

6. Informace starostky 
 

7. Diskuze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


