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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 79. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 21. června 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor vnitřní správy 

3.1 Žádost Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace – projekt „Podpora škol formou 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ 

3.2 Žádost Speciální a Praktické školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvkové organizace – vydání 
stanoviska k rozšíření oboru vzdělávání  

3.3 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: č. VP_2017_110926 -  OSA 
3.4 Pronájem tělocvičny ZŠ J. Vohradského Šluknov v době letních prázdnin 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko Praha o finanční příspěvek na 

poskytování sociální služby raná péče 
4.2 Návrh Směrnice č. 2/2017 – účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji 
4.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 v roce 2017  

5. Odbor kultury 
5.1 Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_102880 – OSA 
5.2 Darovací smlouva mezi městem Šluknov a TRAVEL FREE, s. r. o. – Zámecké slavnosti 2017 
5.3 Výpověď Nájemní smlouvy – výstava „Svět kostiček“ 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí 
6.1 Dodatek č. 1 Smlouvy č. 562858/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru 

elektrozařízení ze dne 15.03.2007 
6.2 Revokace usnesení RM č. 8/75R/2017 ze dne 10.05.2017 o čerpání prostředků 

z Ekologického fondu 
6.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Šluknov – 

Osvětlení rizikových míst“ 
6.4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Oprava 

zatrubněného potoka v ulici Přemyslova“ 
6.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Šluknov – 

Sportovní hřiště Budišínská“ 
6.6 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 01/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopií 

desek zastavení“ 
6.7 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 23/2017 na akci „Revitalizace severní fasády Domu 

kultury Šluknov“ 
7. Informace místostarosty 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/79R/2017: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu ze 79. schůze Rady města 
Šluknov ze dne 21.06.2017 z důvodu nepřítomnosti starostky města pí Mgr. Evy Džumanové, člena 
rady města p. Bc. Zdeňka Černého. 
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Usnesení č. 2/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 79. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu.  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 3/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 41/NP-2006 
dohodou mezi městem Šluknov a XXX ke dni 30.06.2017. 

2.1.2 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku  

Usnesení č. 4/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku. 

P. p. č.: část 179/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 16 m2 
účel: užívání plechové garáže, cena: 1.200 Kč/rok   

3.  Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Žádost Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace – projekt „Podpora škol formou 
zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ 

Usnesení č. 5/79R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, schvaluje realizaci projektu z OP VVV, výzva 
02_16_022, Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. 

3.2 Žádost Speciální a Praktické školy, Šluknov, Tyršova 710, příspěvkové organizace – vydání 
stanoviska k rozšíření oboru vzděláván 

Usnesení č. 6/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje vydání kladného stanoviska pro Speciální 
základní školu a Praktickou školu, Šluknov, Tyršova 710, příspěvkovou organizaci, k rozšíření 
kapacity oboru vzdělávání Základní škola speciální 79-01-B/01 o 12 žáků – na celkovou kapacitu 
oboru 36 žáků.  

3.3 Licenční smlouva o veřejném provozování hudebních děl: č. VP_2017_110926 – OSA 

Usnesení č. 7/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném provozování 
VP_2017_110926 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 93 Kč za akci „Free Park – s čistou hlavou o životě“ ze dne 06.06.2017.  

3.4 Pronájem tělocvičny ZŠ J. Vohradského Šluknov v době letních prázdnin 

 

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Žádost Diakonie Českobratrské církve evangelické – Středisko Praha o finanční příspěvek 
na poskytování sociální služby raná péče 

Usnesení č. 8/79R/2017: Rada města Šluknov projednala žádost ze dne 25.05.2017 a rozhodla 
neposkytnout Diakonii ČCE - Středisko Praha, IČ 062931270, sídlo Praha 13, Stodůlky, Vlachova 
1502/20, finanční příspěvek na poskytování sociální služby raná péče.  

4.2 Návrh Směrnice č. 2/2017 – účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji 

Usnesení č. 9/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 2/2017 – účtování reálné 
hodnoty majetku určeného k prodeji s účinností od 01.07.2017, dle předloženého návrhu.  

4.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 v roce 2017 

Usnesení č. 10/79R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 3 
v roce 2017 dle předloženého návrhu. 
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5. Odbor kultury (OK) 

5.1 Licenční smlouva o veřejném provozování VP_2017_102880 – OSA 

Usnesení č. 11/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Licenční smlouvu o veřejném 
provozování VP_2017_102880 mezi městem Šluknov a společností OSA – Ochranný svaz autorský 
pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ 63839997, 
která se týká zaplacení ročního poplatku za užití hudebních děl prostřednictvím reprodukčního 
přístroje umístěného v RIC Šluknov za celkovou částku 3.272 Kč, dle návrhu.  

5.2 Darovací smlouva mezi městem Šluknov a TRAVEL FREE, s. r. o. – Zámecké slavnosti 2017 

Usnesení č. 12/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Šluknov, 
a společností TRAVEL FREE, s. r. o., se sídlem Václavské nám. 53, 110 00 Praha 1, IČ 26739780, 
zastoupenou Ing. Pavlem Monhartem, jednatelem společnosti, o poskytnutí věcného daru ve výši 
3.600 Kč na podporu kulturní akce města „Zámecké slavnosti 2017“, dle návrhu.   

5.3 Výpověď Nájemní smlouvy – výstava „Svět kostiček“ 

Usnesení č. 13/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje výpověď Nájemní smlouvy uzavřené dle 
§ 2201 a násl. zák. č. 89/2012., občanského zákoníku mezi městem Šluknov a Ing. arch. Petrem 
Šimrem, Sedlecká 71, 26712 Loděnice Jánská, IČ 87762048, schválené Radou města Šluknov dne 
19.10.2015 usnesením č. 1/31R/2015, na uspořádání výstavy „Svět kostiček“ ve Šluknovském 
zámku v době od 15.05.2018 do 15.09.2018. 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 Dodatek č. 1 Smlouvy č. 562858/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení ze dne 15.03.2007 

Usnesení č. 14/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 „Smlouvy  
č. 562858/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení“ ze dne 15.03.2007 mezi 
městem Šluknov a firmou ASEKOL, a. s., se sídlem Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 
4, dle předloženého návrhu. 

6.2 Revokace usnesení RM č. 8/75R/2017 ze dne 10.05.2017 o čerpání prostředků 
z Ekologického fondu 

Usnesení č. 15/79R/2017: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov 
č. 8/75R/2017 ze dne 10.05.2017 takto: „ve  výši 97.607,80 Kč vč. DPH na obnovu alejí v Karlově 
údolí“ se mění na: „ve výši 100.000 Kč vč. DPH na dokončení revitalizace parku na Rumburské 
ulici“. 

6.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Šluknov – 
Osvětlení rizikových míst“ 

Usnesení č. 16/79R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Šluknov – Osvětlení rizikových míst“ firmě Technické služby Šluknov, 
spol.  s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 762.786 Kč včetně 
DPH.  

Usnesení č. 17/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 39/2017 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Šluknov – Osvětlení rizikových míst“ 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 762.786 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 

6.4 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Oprava 
zatrubněného potoka v ulici Přemyslova“ 

Usnesení č. 18/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 40/2017 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava zatrubněného potoka v ulici Přemyslova“ 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 367.230,20 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 
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6.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Šluknov – 
Sportovní hřiště Budišínská“ 

Usnesení č. 19/79R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce na akci „Šluknov – Sportovní hřiště Budišínská“ v rámci vertikální spolupráce 
(in-house) dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění firmě 
Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, za cenu 576.997 
Kč bez DPH, tj. 698.166 Kč vč. 21 % DPH. 

Usnesení č. 20/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Šluknov – Sportovní hřiště Budišínská“, za 
cenu 576.997 Kč bez DPH, tj. 698.166 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

6.6 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 01/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopií 
desek zastavení“ 

Usnesení č. 21/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 01/2017 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. XI.“ od Taubenheimer 
Dorfclub e.V (příspěvek manželů Bärbel a Herbert Henß), ve výši 1.000 Euro, dle návrhu. 

6.7 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 23/2017 na akci „Revitalizace severní fasády Domu 
kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 22/79R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 
23/2017 mezi městem Šluknov a firmou WAKOS, s. r. o., se sídlem Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, 
IČ 62241834, na akci „Revitalizace severní fasády domu kultury Šluknov“ na vícenáklady za 
celkovou cenu dodatku ve výši 234.953,25 bez DPH, celková částka díla se tak navyšuje na 
celkovou cenu 1.647.392,57 Kč bez DPH, tj. 1.993.345,01 Kč s DPH, dle předloženého návrhu. 

7. Informace místostarosty 

  

8. Diskuze 
  

 
  
 
 
 
 
    
 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor, v. r.   
místostarosta  


