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Uveřejněna 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 112. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 20. srpna 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
2.2 Darovací smlouva – notebooky pro Český červený kříž – zrušení usnesení 
2.3 Výpověď z nájemní smlouvy – žádost o zkrácení výpovědní lhůty a nabídka k odkoupení 

kuchyňské linky 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2018 
3.2 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – převod 

finančních prostředků do investičního fondu a odvod finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele 

3.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2018 
4. Odbor kultury 

4.1 Informační materiál k akci „Rozsvícení vánočního stromu 2018“  
4.2 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění prodeje vstupenek  

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na akci „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, Šluknov“ 
5.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na akci „Chodník Budišínská, Šluknov“ 
5.3 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v místní části Království a ulici Rumburská, Šluknov“ 
5.4 Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
5.5 Smlouvy o ochraně osobních údajů 
5.6 Veřejné pohřebiště ve Šluknově 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb   
6.2 Návrh Smlouvy o dodávce virtuální telefonní ústředny a příslušenství 
6.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Nákup HW do serverovny - 2018“ – uzavření 

smlouvy o dílo 
6.4 Servisní smlouva č. SM07082018RS na tisková zařízení – uzavření smlouvy 

7. Odbor vedení města 
7.1 Smlouva o ochraně osobních údajů – Lichtenstein, s. r. o. 

8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 112. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 
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2.1.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 2/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 21.08.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok.  

P. p. č.: 498, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 155 m2 

účel: zřízení zahrady, parkování vozu, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

2.1.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 3/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 21.08.2018 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok. 

P. p. č.: část 1161/1, katastr: Šluknov       
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 150 m2 
účel: zahrada, cena:  2,50 Kč/m2/rok 
2.1.3 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 4/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 21.08.2018 XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok.  

P. p. č.: 403, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 5.809 m2 
účel: sekání trávy, cena:  0,10 Kč/m2/rok 

2.1.4 Zrušení usnesení RM č. 20/109R/2018 

Usnesení č. 5/112R/2018: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov  
č. 20/109R/2018 ze dne 09.07.2018, které znělo: „Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr 
směnit ze svého majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 535/5, katastr: Rožany, 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 117 m2  
účel: pozemek pod totemem, minimální cena: dle znaleckého posudku“ 

2.1.5 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 6/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek s podmínkou uzavření budoucí smlouvy kupní. 

P. p. č.: 535/5, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 117 m2  
účel: pozemek s totemem ČSPH, minimální cena: dle znaleckého posudku + náklady 

2.1.6 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 7/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu na 
části p. p. č. 1328 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 20 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, 
za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba plynové přípojky pro stavbu „Speciální 
základní škola a praktická škola Šluknov-vybudování vlastního zdroje vytápění pro p. p. č. 1318, 
jehož součástí je čp. 710 k. ú. Šluknov“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, 
ve prospěch Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. 

2.1.7 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 8/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene, smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvu o právu provést stavbu na 
části p. p. č. 1328 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 20 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, 
za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba plynové přípojky pro stavbu „STL 
plynovodní přípojka na p. p. č. 1328 a NTL domovní plynovod do objektu charity Šluknov, č. p. 720 
na p. p. č. 1317, 1316/1, k. ú. Šluknov“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve 
prospěch Oblastní charity Šluknov, Farní 154, 40777 Šluknov.  

 

 



 3

2.2 Darovací smlouva – notebooky pro Český červený kříž – zrušení usnesení 

Usnesení č. 9/112R/2018: Rada města Šluknov ruší „Usnesení č. 3/111R/2018: Rada města 
Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi městem Šluknov a Českým červeným křížem, místní 
skupina Šluknov, Císařský 200, 407 47 Šluknov“, schválené dne 06.08.2018 na 111. schůzi Rady 
města Šluknov. 

2.3 Výpověď z nájemní smlouvy – žádost o zkrácení výpovědní lhůty a nabídka k odkoupení 
kuchyňské linky 

Usnesení č. 10/112R/2018. Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1 
na adrese  XXX ke dni 31.08.2018 mezi městem Šluknov a XXX.  

Usnesení nepřijato. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až červen 2018 

Usnesení č. 11/112R/2018: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění 
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až červen 2018. 

3.2 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – převod 
finančních prostředků do investičního fondu a odvod finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele 

Usnesení č. 12/112R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace souhlasí s převodem finančních 
prostředků z Rezervního fondu do Investičního fondu školky ve výši 200.000 Kč a stanovuje 
odvod finančních prostředků ve výši 500.000 Kč do rozpočtu zřizovatele, dle předloženého 
návrhu.  

Usnesením č. 13/112R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje změnu závazných ukazatelů 
na rok 2018 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací 
pro rok 2018, dle předloženého návrhu.  

3.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2018 

Usnesení č. 14/112R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 8 
v roce 2018 dle předloženého návrhu. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Informační materiál k akci „Rozsvícení vánočního stromu 2018“  

Usnesení č. 15/112R/2018: Rada města Šluknov bere na vědomí informační materiál vedoucího 
Odboru kultury p. Bc. Jiřího Jelínka, DiS., MBA, ohledně pořádání akce „Rozsvícení vánočního 
stromu 2018“, dle přiloženého návrhu.  

4.2 Návrh na uzavření smlouvy o zajištění prodeje vstupenek 

Usnesení č. 16/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje „Smlouvu o zajištění prodeje 
vstupenek“ se společností Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace, se sídlem 
Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf, IČ 00078930, zastoupeného XXX, ředitelem divadla, dle návrhu. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Přírodní zahrada MŠ Žižkova, Šluknov“ 

Usnesení č. 17/112R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akcí „Přírodní zahrada v areálu MŠ Žižkova, Šluknov“ firmě AQUATEST, a. s., 
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, IČ 44794843 za nabídkovou cenu 788.885,60 Kč 
bez DPH.  

Usnesení č. 18/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 23/2018 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Přírodní zahrada v areálu MŠ Žižkova, Šluknov“ mezi 
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městem Šluknov a firmou AQUATEST, a. s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 – Hlubočepy, 
IČ 44794843 za nabídkovou cenu 788.885,60 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

5.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Chodník Budišínská, Šluknov“ 

Usnesení č. 19/112R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akcí „Chodník Budišínská, Šluknov“ firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 783.978 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 20/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 24/2018 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Chodník Budišínská, Šluknov“ mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za 
nabídkovou cenu 783.978 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

5.3 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v místní části Království a ulici Rumburská, 
Šluknov“ 

Usnesení č. 21/112R/2018: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akcí „Zvýšení bezpečnosti dopravy v místní části Království a ulici Rumburská, 
Šluknov“ firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 
za nabídkovou cenu 3.303.326,22 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 22/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 25/2018 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zvýšení bezpečnosti dopravy v místní části Království 
a ulici Rumburská, Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. 
s r o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 3.303.326,22 Kč bez DPH, 
dle předloženého návrhu. 

5.4 Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 23/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 7 Smlouvy o dílo č. 17/2017 
na realizaci akce „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou CL-
EVANS, s. r. o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 2, IČ 26768607 za cenu 365.649,10 Kč bez DPH, 
dle předloženého návrhu.  

5.5 Smlouvy o ochraně osobních údajů 

Usnesení č. 24/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytování 
služby č. 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. 

Usnesení č. 25/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 příkazní smlouvy 
č. 48/2016 mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 
378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 26/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí 
služby č. 6/2015 Provozování kompostárny Šluknov mezi městem Šluknov a firmou Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého 
návrhu. 

5.6 Veřejné pohřebiště ve Šluknově 

Usnesení č. 27/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Řád veřejného pohřebiště města 
Šluknov, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 28/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 26/2018 „Správa 
a údržba veřejných pohřebišť ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

6. Odbor vnitřní správy 

6.1 Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb   
Usnesení č. 29/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o poskytování telekomunikačních služeb číslo smlouvy 952012 mezi městem Šluknov a firmou 
Výběžek,NET, s. r. o., Pražská 6663, 407 47  Varnsdorf, IČ 27316289, DIČ CZ27316289, dle návrhu.  
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6.2 Návrh Smlouvy o dodávce virtuální telefonní ústředny a příslušenství 

Usnesení č. 30/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dodávce virtuální telefonní 
ústředny a příslušenství mezi městem Šluknov a firmou Výběžek,NE, s. r. o., Pražská 6663, 407 
47  Varnsdorf, IČ 27316289, DIČ CZ27316289, za celkovou cenu 99.940 Kč vč. DPH, 82.595 Kč bez 
DPH, dle návrhu.  

6.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Nákup HW do serverovny - 2018“ – uzavření 
smlouvy o dílo 

Usnesení č. 31/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a společností Uptime, s. r. o., Tř. 9. Května 926, 408 01 Rumburk, IČ 27271552, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na dodávku „Nákup HW do serverovny – 2018“, v termínu od podpisu 
smlouvy do 27.08.2018, za cenu 161.553 Kč bez DPH, tj. 189.564 Kč vč. DPH, dle předloženého 
návrhu.  

6.4 Servisní smlouva č. SM07082018RS na tisková zařízení – uzavření smlouvy 

Usnesení č. 32/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Servisní smlouvu č. SM07082018RS 
mezi městem Šluknov a společností SYSTEMPARTNERS  copying  &  printing solution, s. r. o., 
ul. Masarykova třída 1233/82, 415 01 Teplice, IČ 25414241, dle předloženého návrhu. 

7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Smlouva o ochraně osobních údajů – Lichtenstein, s. r. o. 

Usnesení č. 33/112R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o ochraně osobních údajů 
mezi městem Šluknov a společností Lichtenstein, s.r.o., se sídlem Václava Rady 1465/2, 156 00 
Praha 5, IČ 24292451, dle předloženého návrhu.  

8. Informace starostky 

 

9. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


