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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 86. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 25. září 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor stavební úřad 

2.1 Smlouva o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu PDF 
prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2016/266/8404/02 – Dodatek č. 2 

3. Odbor kultury 
3.1 Smlouva o zajištění a provedení uměleckého výkonu – Karel Bláha 
3.2 Smlouva na dodávku polygrafického výrobku – tisk Šluknovských novin 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Pozemky  

5. Odbor ekonomický 
5.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 

2018 
5.2 Investiční úvěr na dofinancování akce Stavební úpravy radnice ve Šluknově 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí 
6.1 Smlouva o poskytování služby – ProblemReport 
6.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 52/2016 na akci „DÚR – rekonstrukce rybníka 

Zezuláku ve Šluknově“ 
6.3 Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 24/2017 na akci „Oprava vstupních dveří 

a vrat průjezdu Domu kultury Šluknov“ 
6.4 Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 22/2017 na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov 

- obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ 
6.5 Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury pro projekt „Rekonstrukce sídliště Šluknov“ 
6.6 Dodatky ke smlouvám o dílo na akce „PD – Dokončení chodníku v Rumburské ulici ve 

Šluknově“ a „PD – Přestupní terminál Šluknov“ 
6.7 Smlouva o právu provést stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-

Rožany“ a „Úprava autobusové zastávky Benar, Šluknov 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/86R/2017: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 86. schůze rady města, 
z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Mgr. Bc. Rudolfa Sochora, člena rady města 
p. Bc. Zdeňka Černého. 

Usnesení č. 2/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 86. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor stavební úřad (OSÚ) 

2.1 Smlouva o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu PDF 
prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2016/266/8404/02 – Dodatek č. 2 

Usnesení č. 3/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o poskytování 
přístupu k českým technickým normám ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro 
více uživatelů č. 2016/266/8404/02 mezi městem Šluknov a Českou republikou – Úřadem pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, organizační složkou státu, IČ 48135267, 
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se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, na dobu 6 měsíců, za sjednanou cenu 3.500 Kč, 
dle předloženého návrhu.  

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva o zajištění a provedení uměleckého výkonu – Karel Bláha 

Usnesení č. 4/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zajištění a provedení 
uměleckého výkonu na pořad „Karel Bláha“ mezi městem Šluknov a Michalem Herzánem, Odborů 
8, 120 00 Praha 2, DIČ: CZ480514129, za cenu 15.000 Kč, dle předloženého návrhu. Pořad se bude 
konat dne 05.10.2017 od 15:00 hodin v Domě kultury Šluknov v rámci akce „Dne úcty ke stáří“. 

3.2 Smlouva na dodávku polygrafického výrobku – tisk Šluknovských novin 

Usnesení č. 5/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje „Smlouvu o dodávce polygrafického 
výrobku – tisk Šluknovských novin“ mezi městem Šluknov a ŠOS mediální grafiky a polygrafie, 
Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, IČ 00497029 zastoupenou Petrem Ryšánem, na dobu určitou 
(září 2017 až červen 2018), za cenu 9.920 Kč + 300 Kč vklad kulturního servisu či tištěné inzerce 
měsíčně, dle předloženého návrhu.   

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Pozemky 

4.1.1 Záměr pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 2550, katastr: Království,  
druh pozemku: zahrada, výměra: 911 m2 
účel: pastva koní, cena: 0,10 Kč/m2/rok  
žádost: Ivana Uchytilová, Království 411, 407 77 Šluknov 

4.1.2 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 9/NP-2014 

Usnesení č. 7/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 9/NP-
2014, dle návrhu. 

4.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 8/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 26.09.2017 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy.  

P. p. č.: 919/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.572 m2 
účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

4.1.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 9/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IP-12-4007607/VB001 na částech p. p. č. 
2798 – ostatní plocha, ostatní komunikace, p. p. č. 2797/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace, 
p. p. č. 2897/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 2888 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o výměře dle GP (celková výměra cca 87 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem 
stavby pod názvem „IV-12-4015063, Šluknov, PPČ. 2300/13, nové 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. 

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 
2018  

Usnesení č. 10/86R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Program pro poskytování 
neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2018, vč. Přílohy č. 1 a Přílohy 
č. 2, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 11/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2018, dle předloženého návrhu. 
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5.2 Investiční úvěr na dofinancování akce Stavební úpravy radnice ve Šluknově 

Usnesení č. 12/86R/2017: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o Investičním 
úvěru na dofinancování akce „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“. 

Usnesení č. 13/86R/2017: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov schválit 
Smlouvu o úvěru č. 10203/17/LCD na „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ mezi městem Šluknov 
a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, PSČ 140 00, IČ: 45244782, zastoupenou 
Jitkou Heřmánkovou a Ing. Barborou Kolbabovou dle předloženého návrhu. 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 Smlouva o poskytování služby – ProblemReport 

Usnesení č. 14/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytování služby č. ORŽP 
44/2017 ProblemReport mezi městem Šluknov a firmou HRDLIČKA, spol s r. o., sídlem nám.  
9. května 45, 266 01 Tetín, IČ 18601227, dle předloženého návrhu.  

6.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 52/2016 na akci „DÚR – rekonstrukce rybníka 
Zezuláku ve Šluknově“ 

Usnesení č. 15/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. ORŽP 
52/2016 na akci „DÚR – Rekonstrukce rybníka Zezulák ve Šluknově“, mezi městem Šluknov 
a Jaromírem Maděrou, Zámecká 1068/2, 405 01 Děčín I, IČ 16413300, dle předloženého návrhu.  

6.3 Schválení Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 24/2017 na akci „Oprava vstupních dveří 
a vrat průjezdu Domu kultury Šluknov“ 

Usnesení č. 16/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 
24/2017 mezi městem Šluknov a Romanem Tokarčíkem, Na Skřivance 1965, 405 02 Děčín 4, 
IČ 716 93 238, za celkovou cenu dodatku ve výši 8.000 Kč a celková částka díla se navyšuje na 
celkovou cenu 277.000 Kč a s prodloužením termínu plnění díla do 30.11.2017, dle předloženého 
návrhu. 

6.4 Schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 22/2017 na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov 
- obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ 

Usnesení č. 17/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 
22/2017 mezi městem Šluknov a firmou Miloslav Hantych, Markvartice 221, Markvartice, 
IČ 424 81 431, za celkovou cenu dodatku ve výši 191.269,68 Kč, tj. 231.436,31 Kč vč. 21 % DPH, 
celková cena stavebního objektu stavební úpravy (odvlhčení) se tak navyšuje na cenu 920.198,20 
Kč bez DPH, tj. 1.113.439,82 Kč vč. 21 % DPH a celková částka díla se navyšuje na celkovou cenu 
1.479.414,23 Kč bez DPH, tj. 1.790.091,22 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

6.5 Schválení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury pro projekt „Rekonstrukce sídliště Šluknov“ 

Usnesení č. 18/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu č. 1020/B1/2017 o poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 mezi městem 
Šluknov a Státním fondem dopravní infrastruktury, se sídlem Sokolovská 278, 190 00 Praha 9, 
IČ 70856508, pro projekt „Rekonstrukce sídliště Šluknov“ dle  předloženého návrhu a pověřuje 
starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu podpisu. 

6.6 Dodatky ke smlouvám o dílo na akce „PD – Dokončení chodníku v Rumburské ulici ve 
Šluknově“ a „PD – Přestupní terminál Šluknov“ 

Usnesení č. 19/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 13/2017 
mezi městem Šluknov a firmou ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ 254 
87 892, na prodloužení termínu plnění díla do 31.12.2017, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 20/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 15/2017 
mezi městem Šluknov a firmou ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ 254 
87 892, na prodloužení termínu plnění díla do 31.12.2017, dle předloženého návrhu. 
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6.7 Smlouva o právu provést stavby „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-
Rožany“ a „Úprava autobusové zastávky Benar, Šluknov 

Usnesení č. 21/86R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o právu k provedení stavby mezi 
městem Šluknov Ústeckým krajem, IČ 70892156, sídlem Velká Hradební 31148/48, 400 01 Ústí nad 
Labem, v zastoupení Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., IČ 00080837, se sídlem Ruská 
260, 417 03 Dubí 3, za účelem provedení staveb „Rekonstrukce a dostavba cyklostezky Šluknov-
Rožany“ a „Úprava autobusové zastávky Benar, Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


