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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 p řijatých usneseních 

 ze 101. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 4. dubna 2018 v kancelá ři tajemnice  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Smlouva o využívání služby ČSOB CEB 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Pozemky 
4. Odbor kultury 

4.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 
č. VP_2018_19228  

5. Odbor vnit řní správy 
5.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Nákup IT – 2018“- uzavření  smlouvy o dílo 

6. Odbor rozvoje a životního prost ředí 
6.1 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úpravy hřbitova ve Šluknově, 

úpravy Hřbitovní ulice a parkoviště“ 
6.2 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Opravy komunikací ve městě Šluknov 

v roce 2018 – 1. část“ 
6.3 Smlouva o dílo na akci „Údržba okrasné zeleně ve městě Šluknov pro rok 2018“ 
6.4 Dodatek č. 3 k licenční smlouvě č. 0378/2018 se společností GEPRO 
6.5 Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
6.6 Žádost o povolení skládání palivového dřeva na sídlišti 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení č. 1/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje program 101. sch ůze Rady m ěsta 
Šluknov dle p ředloženého návrhu.  

2. Odbor ekonomický 

2.1 Smlouva o využívání služby ČSOB CEB 

Usnesení č. 2/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o využív ání 
služby ČSOB CEB mezi m ěstem Šluknov a Československou obchodní bankou, a. s., se 
sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, I Č 00001350, XXX, dle p ředloženého návrhu.   

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Pozemky 

3.1.1 Zřízení věcného b řemene 

Usnesení č. 3/101R/2018: Rada města Šluknov schvaluje z řízení věcného b řemene a smlouvu 
o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti na části p. p. č. 2738/1 – ostatní plocha, ostatní 
komunikace o vým ěře dle GP a části p. p. č. 2740 – ostatní plocha, ostatní komunikace 
o vým ěře dle GP (vým ěra cca 30 bm) v k. ú. Císa řský, obec Šluknov, za ú čelem stavby pod 
názvem „16010-035855.001 VPI-Šluknov Císa řský“, za cenu 200 K č/bm, nejmén ě však za 
1.000 Kč bez DPH, ve prosp ěch  Česká telekomunika ční infrastruktura, a. s., se sídlem 
Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, I Č 04084063. 
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3.1.2 Odvolání proti rozhodnutí – usnesení č. 13/100R/2018 z 100. schůze RM dne 
19.03.2017 

3.1.3 Zrušení usnesení č. 2/99R/2018 

Usnesení č. 4/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov ruší usnesení č. 2/99R/2018 ze dne 05.03.2018,  
kterým schválila pronájem části p. p. č. 2731/1 v k. ú. Císa řský XXX, za ú čelem umíst ění 
včelstev. 

3.1.4 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 5/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 

P. p. č.: 2673, katastr:  Císařský 
druh pozemku: zahrada, vým ěra: 1.112 m2 

účel: zahrada, cena : 2,50 Kč/m2/rok  

3.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemk ů 
Usnesení č. 6/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr prodat ze svého 
majetku níže uvedené pozemky. 

P. p. č.: 651/1, katastr:  Šluknov      
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, vým ěra:  dle GP č. 1904-11/2018 vedené jako 
p. p. č. 651/3  o výměře 15 m2,  
P. p. č.: 2822, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: vodní plocha, tok přirozený, vým ěra:  dle GP č. 1904-11/2018 vedené jako 
p. p. č. 2822/2  o výměře 63 m2 
účel: rekonstrukce Stříbrného potoka, Luční ul. – II. etapa, minimální cena:  znalecký posudek 
(vše 3.033 Kč) 

3.1.6 Dodatek č. 6 k  nájemní smlouv ě č. 1/NP-2007 ze dne 12.12.2006 

Usnesení č. 7/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 6 k nájemní smlouv ě 
č. 1/NP-2007 ze dne 12.12.2006 mezi m ěstem Šluknov a firmou Zemspol, s. r. o., I Č 48266451, 
se sídlem Brtnická 595, 407 78 Velký Šenov, kterým se ukon čuje nájem p. p. č. 14 
k. ú. Královka a p. p. č. 234/2 k. ú. Rožany ke dni 04.04.2018 a dále prona jímatel souhlasí 
s podnájmem pozemk ů p. p. č. 501/1, p. p. č. 506/2 a p. p. č. 987 v k. ú. Rožany, který p řejde 
ze spole čnosti farma Poustevna na spole čnost Farma Liš čí, IČ 06801463, se sídlem 
Brtnická 595. 407 78 Velký Šenov od 04.04.2018. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Návrh na uzav ření licen ční smlouvy o ve řejném provozování hudebních d ěl 
č. VP_2018_19228 

Usnesení č. 8/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje „Licen ční smlouvu o ve řejném 
provozování č. VP_2018_19228“ mezi m ěstem Šluknov a OSA – Ochranným svazem 
autorským pro práva k díl ům hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6, 
IČ 63839997, na akci k MDŽ – vystoupení skupiny DUO A RAMIS dne 07.03.2018, v Dom ě 
kultury, dle p řiloženého návrhu.  

5. Odbor vnit řní správy (OVS)  

5.1 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Nákup IT – 201 8“- uzav ření  smlouvy o dílo 

Usnesení č. 9/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi m ěstem 
Šluknov a spole čností Uptime, s. r. o., t ř. 9. Května 926, 408 01 Rumburk, I Č 7271552, 
na realizaci ve řejné zakázky malého rozsahu na dodávku „Nákup IT - 2018“, v termínu 
od podpisu smlouvy do 30.04.2018, za cenu 99.119 K č bez DPH, tj. 119.934 K č vč. DPH, 
dle p ředloženého návrhu. 
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6. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

6.1 Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební úprav y hřbitova ve 
Šluknov ě, úpravy H řbitovní ulice a parkovišt ě“ 

Usnesení č. 10/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Stavební úpravy h řbitova ve Šluknov ě, úpravy komunikace u kaple“ 
firm ě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 
za nabídkovou cenu 1.534.353,12 K č včetně DPH.  

Usnesení č. 11/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 9/2018 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpra vy h řbitova ve Šluknov ě, úpravy 
Hřbitovní ulice a parkovišt ě“ mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, 
spol. s r. o., sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 za cenu ve výši 
1.534.353,12 Kč včetně DPH, dle p ředloženého návrhu.  

6.2 Zadání ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Opravy komunik ací ve m ěstě 
Šluknov v roce 2018 – 1. část“ 

Usnesení č. 12/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Opravy komunikací ve m ěstě Šluknov v roce 2018 – 1. část“ 
firm ě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 
za nabídkovou cenu 2.004.967,21 K č bez DPH.  

Usnesení č. 13/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 11/2018 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Opravy komuni kací ve m ěstě Šluknov v roce 2018 
– 1. část“ firm ě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539 za nabídkovou cenu 2.004.967,21 K č bez DPH.  

6.3 Smlouva o dílo na akci „Údržba okrasné zelen ě ve městě Šluknov pro rok 2018“  

Usnesení č. 14/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby 
č. ORŽP 12/2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Údržba okrasn é zeleně  
ve městě Šluknov pro rok 2018“ mezi m ěstem Šluknov a firmou UNILES, a. s., Ji říkovská 
832/16, 408 01 Rumburk, I Č 47307706 za nabídkovou cenu 293.572,80 K č bez DPH, 
dle p ředloženého návrhu.  

6.4 Dodatek č. 3 k licen ční smlouv ě č. 0378/2018 se spole čností GEPRO 

Usnesení č. 15/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k licen ční smlouv ě 
0378/2018 na využívání mapové aplikace Geoportál GE PRO Premium mezi m ěstem Šluknov 
a firmou GEPRO, spol. s r. o., sídlem Štefánikova 5 2, 150 00 Praha 5, IČ 448 51 529, 
dle p ředloženého návrhu. 

6.5 Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice  ve Šluknov ě“ 

Usnesení č. 16/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo 
č. 17/2017 na realizaci akce „Stavební úpravy radnic e ve Šluknov ě“ mezi m ěstem Šluknov 
a firmou CL-EVANS, s. r. o., Bulharská 1557, 470 01  Česká Lípa 2, I Č 26768607 za cenu 
27.249,72 Kč bez DPH, dle p ředloženého návrhu. 

6.6 Žádost o povolení skládání palivového d řeva na sídlišti 

Usnesení č. 17/101R/2018: Rada m ěsta Šluknov nesouhlasí s umíst ěním palivového d řeva 
na pozemku m ěsta Šluknov, p. p. č. 2273/136 v k. ú. a obci Šluknov. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

  

 

Mgr. Eva Džumanová , v. r.       
starostka města 


