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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 90. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 6. listopadu 2017 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Smlouva o zprostředkování a zajištění hudební produkce – Vánoční koncert v kostele sv. 
Václava ve Šluknově 

3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov  

4. Odbor ekonomický 
4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2017 

5. Odbor správy majetku 
5.1 Pozemky 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí 
6.1 Smlouva o dílo na akci „Obnova povrchu v Husově ulici, Šluknov“ 
6.2 Nájemní smlouvy pro užívání pozemků na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar 

Šluknov“ 
6.3 Smlouva o dílo na akci „AB povrch komunikace p. p. č. 2952/2 v k. ú. Království“ 
6.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy hřbitova ve Šluknově, úpravy 

komunikace u kaple“ 
7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/90R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 90. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Smlouva o zprostředkování a zajištění hudební produkce – Vánoční koncert v kostele 
sv.   Václava ve Šluknově 

Usnesení č. 2/90R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zprostředkování a zajištění 
hudební produkce na akci „Vánoční koncert v kostele sv. Václava ve Šluknově“ mezi městem 
Šluknov a XXX, za cenu 9.000 Kč, dle návrhu. Pořad se bude konat dne 01.12.2017 od 19:00 hodin 
v kostele sv. Václava ve Šluknově.  

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 3/90R/2017: Rada města Šluknov bere na vědomí Výroční zprávu Základní školy 
J. Vohradského Šluknov za školní rok 2016/2017.   

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2017  

Usnesení č. 4/90R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 9 
v roce 2017 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. 
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5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Pozemky 

5.1.1 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 13/NP-2016 

 

5.1.2 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 5/90R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 52/NP-2005 
dohodou mezi městem Šluknov a XXX ke dni 31.12.2017.  

5.1.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 6/90R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 741, katastr: Šluknov, druh pozemku: zahrada 
výměra: 358 m2, účel: zahrada 
cena: 2,50 Kč/m2/rok  

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 Smlouva o dílo na akci „Obnova povrchu v Husově ulici, Šluknov“ 

Usnesení č. 7/90R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou S a M silnice a mosty Děčín, a. s., sídlem Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ: 25042751, 
na realizaci zakázky na akci „Obnova povrchu v Husově ulici, Šluknov“, za cenu 127.219,10 Kč bez 
DPH, tj. 153.935,11 Kč vč. 21 % DPH, dle předloženého návrhu. 

6.2 Nájemní smlouvy pro užívání pozemků na akci „Stavební úpravy autobusové zastávky 
Benar Šluknov“ 

Usnesení č. 8/90R/2017: Rada města Šluknov schvaluje nájemní smlouvu č. 2667109217 mezi 
městem Šluknov a společností České dráhy, a. s., sídlem Nábřeží L. Svobody 122, 110 15 Praha 1, 
IČ: 70994226, na užívání pozemku v rámci akce „Stavební úpravy autobusové zastávky Benar 
Šluknov, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 9/90R/2017: Rada města Šluknov schvaluje nájemní smlouvu č. 6508005017 mezi 
městem Šluknov a společností Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, sídlem 
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha1, IČ: 70994234, na užívání pozemku v rámci akce „Stavební úpravy 
autobusové zastávky Benar Šluknov, dle předloženého návrhu. 

6.3 Smlouva o dílo na akci „AB povrch komunikace p. p. č. 2952/2 v k. ú. Království“ 

Usnesení č. 10/90R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 47/2017 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „AB povrch komunikace p. p. č. 2952/2 v k. ú. 
Království“ 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 338.204,70 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

6.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy hřbitova ve Šluknově, úpravy 
komunikace u kaple“ 

Usnesení č. 11/90R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 317, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, na realizaci akce „Stavební úpravy hřbitova ve Šluknově, úpravy komunikace 
u kaple“, za cenu 262.320,87 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu.  

7. Informace starostky 

8. Diskuze 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


