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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 103. schůze Rady města Šluknov 
konané dne 28. dubna 2014 v kanceláři starostky 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. ORŽP 

2.1. Schválení poskytnutí dotace v rámci OPŽP na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ 
J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“ 

2.2. Schválení poskytnutí dotace v rámci OPŽP na akci „Revitalizace veřejné zeleně VKP 
Křížový vrch ve Šluknově“  

2.3. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce nám. Míru Šluknov – I. etapa“ 
2.4. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku na Císařský 

Šluknov – I. a II. etapa“ 
2.5. Žádost o poskytnutí podpory z OPŽP na akci „Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 

Šluknov“ 
2.6. Žádost o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na akci „Zateplení mateřské školy ul. Žižkova 

1032 Šluknov“ 
2.7. Zadání VZMR na akci „Reklamace a oprava říms a štítu Šluknovského zámku“ 
2.8. VZMR na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 

Šluknov“ 
2.9. Žádost o posouzení nabídek na opravu střechy a o rozhodnutí o realizaci ZŠ J. 

Vohradského, budova v ul. Žižkova 
3. OSM 

3.1    VZMR na akci „Oprava fasády na čp. 915 v ul. Fügnerova, Šluknov“ 
3.2 VZMR na akci „Dodávka a montáž IRTN v bytech ve vlastnictví města Šluknov“ 
3.3 Nebytové prostory – zveřejnění záměru pronájmu v Domě kultury 
3.4 Pozemky – zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
3.5 Pronájem prostor na Městské ubytovně Království 

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování auditorských služeb – projekt „Uč se a pracuj“ 
5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb č. 403015-000144 s Českou 

poštou, s. p. 
6. Smlouva o propagaci a prodeji výrobků a o zřízení konsignačního skladu v RIC – Eoné 

kosmetika, s. r. o. 
7. Informace starostky  
8. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)  
2.1 Schválení poskytnutí dotace v rámci OPŽP na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ 

J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“ 
Usnesení č. 1/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje přijetí podpory v rámci operačního 
programu Životního prostředí podporovaných z FS a Evropského fondu pro regionální 
rozvoj na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 
Šluknov“, vedenou pod ident. č. EDS/SMVS 115D222004020, CZ.1.02/3.2.00/13.19378 z OPŽP 
ve výši 3.742.997 Kč a podporu na spolufinancování projektu z prostředků SFŽP ve výši 
220.176 Kč za podmínek podpory dle předloženého znění, uvedených v rozhodnutí 
a registraci akce.  
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Usnesení č. 2/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje spolufinancování akce „Zateplení 
tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, ident. č. EDS/SMVS 
115D222004020, CZ.1.02/3.2.00/13.19378 z vlastních zdrojů dle schváleného rozpočtu města 
na rok 2014 ve výši 1.210.353 Kč. 
2.2 Schválení poskytnutí dotace v rámci OPŽP na akci „Revitalizace veřejné zeleně VKP 

Křížový vrch ve Šluknově“  
Usnesení č. 3/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje přijetí podpory v rámci operačního 
programu Životního prostředí podporovaných z FS a Evropského fondu pro regionální 
rozvoj na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“ vedenou pod ident. 
č. EDS/SMVS 115D122003669, CZ.1.02/6.5.00/13.19949 z OPŽP ve výši 1.536.469 Kč 
a podporu na spolufinancování projektu z prostředků SFŽP ve výši 109.747 Kč za podmínek 
podpory dle předloženého znění uvedených v rozhodnutí a registraci akce. 
Usnesení č. 4/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje spolufinancování akce 
„Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“ vedené pod ident. č. EDS/SMVS 
115D122003669, CZ.1.02/6.5.00/13.19949  z vlastních zdrojů ve výši 548.740 Kč.  
2.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce nám. Míru Šluknov – 

I. etapa“ 
Usnesení č. 5/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo 
č. ORŽP 6/2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce nám. Míru 
Šluknov – I. etapa" mezi městem Šluknov a firmou ProProjekt s.r.o., se sídlem 
Starokřečanská 34, 408 01 Rumburk III., na prodloužení termínu plnění předání PD do 
21.05.2014 a zajištění inženýrské činnosti do 21.06.2014, dle předloženého návrhu. 
2.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku na 

Císařský Šluknov – I. a II. etapa“ 
Usnesení č. 6/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č.1 smlouvy o dílo 
č. ORŽP 11/2014 na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Rekonstrukce  
a dostavba chodníku na Císařský Šluknov – I. a II. etapa" mezi městem Šluknov  
a firmou Ing. David Dvořák, Skalní 397/15, 408 01 Rumburk 2, IČ 68285001 na prodloužení 
termínu plnění předání PD k 21.05.2014 a zajištění inženýrské činnosti do 30.06.2014, dle 
předloženého návrhu.  
2.5 Žádost o poskytnutí podpory z OPŽP na akci „Zateplení mateřské školy 

ul. Svojsíkova Šluknov“ 
Usnesení č. 7/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o poskytnutí 
podpory v rámci operačního programu Životního prostředí podporovaných z FS 
a Evropského fondu pro regionální rozvoj na akci „Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 
Šluknov“.  
2.6 Žádost o poskytnutí podpory v rámci OPŽP na akci „Zateplení mateřské školy 

ul. Žižkova 1032 Šluknov“ 
Usnesení č. 8/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje opětovné podání žádosti 
o poskytnutí podpory v rámci operačního programu Životního prostředí podporovaných 
z FS a Evropského fondu pro regionální rozvoj na akci „Zateplení mateřské školy 
ul. Žižkova 1032 Šluknov“. 
2.7 Zadání VZMR na akci „Reklamace a oprava říms a štítu Šluknovského zámku“ 
Usnesení č. 9/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 15/2014 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci Reklamace a oprava říms a štítu Šluknovského 
zámku“ mezi městem Šluknov a firmou STAMO, spol. s r.o., Stavební 415/3, 405 02 Děčín, 
IČ 43222323 za cenu 124.744,68 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
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2.8 VZMR na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 
Šluknov“ 

Usnesení č. 10/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ 
J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje 
a oslovením firem dle návrhu. 
Usnesení č. 11/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ 
J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 12/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Zateplení tělocvičny ZŠ 
J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor 
(předseda), Mgr. Eva Hertlová, Ing. Dagmar Mertlová, Michal Bušek, Jaroslav Crha (členové) 
a náhradníci Bc. Marek Kopecký, Zdeněk Černý, Ing. Stanislav Mašek, Zdeněk Polesný, 
Ladislav Čurgali.  
2.9 Žádost o posouzení nabídek na opravu střechy a o rozhodnutí o realizaci ZŠ  

J. Vohradského, budova v ul. Žižkova 
Usnesení č. 13/103R/2014: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy 
J. Vohradského Šluknov ukládá ředitelce školy Mgr. Evě Hertlové předložit návrh 
a doporučení vítězného dodavatele na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na opravu 
střechy ZŠ v Žižkově ul. č. p. 722 formou jednotného a porovnatelného výkazu výměr 
jednotlivých dodavatelů a dále návrh smlouvy o dílo s uvedením záručních podmínek, 
k udělení souhlasu zřizovatele v souladu se zřizovací listinou základní školy. Termín: do 
31.05.2014. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 
3.1 VZMR na akci „Oprava fasády na čp. 915 v ul. Fügnerova, Šluknov“ 
Usnesení č. 14/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava fasády na čp. 915 v ul. 
Fügnerova, Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem dle návrhu. 
Usnesení č. 15/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava fasády na čp. 915 v ul. 
Fügnerova, Šluknov“ dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 16/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Oprava fasády na čp. 915 v ul. 
Fügnerova, Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Ing. Petr Masopust, 
Ing. Dagmar Mertlová, Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký (členové) a náhradníci Jiří Beneš 
a Zdeněk Černý.  
3.2 VZMR na akci „Dodávka a montáž IRTN v bytech ve vlastnictví města Šluknov“ 
Usnesení č. 17/103R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž IRTN v bytech ve 
vlastnictví města Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem dle 
návrhu. 
Usnesení č. 18/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Dodávka a montáž IRTN v bytech 
ve vlastnictví města Šluknov“ dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 19/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Dodávka a montáž IRTN 
v bytech ve vlastnictví města Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), 
Ing. Petr Masopust, Ing. Dagmar Mertlová, Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký (členové) 
a náhradníci Jiří Beneš a Zdeněk Černý. 
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3.3 Nebytové prostory – zveřejnění záměru pronájmu v Domě kultury 
Usnesení č. 20/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout 
nebytové prostory o celkové výměře 30 m2 ve 3. NP Domu kultury č. p. 321 v ul. T. G. 
Masaryka ve Šluknově.  
3.4 Pozemky – zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 21/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky. 
P. p. č. 2464/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost 
výměra: 1.352 m2 

P. p. č. 2459, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost 
výměra: 615 m2 

účel: pastva koní 
cena:  0,10 Kč/m2/rok  

3.5      Pronájem prostor na Městské ubytovně v Království 
Usnesení č. 22/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu na pronájem prostor na 
městské ubytovně v Království mezi městem Šluknov a spolkem „o. s. Šluknovské 
Království“ se sídlem Království 498, Šluknov, 407 47 Varnsdorf, IČ 266 78 373, za účelem 
uspořádání schůze spolku dne 05.05.2014, dle předloženého návrhu.  

4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování auditorských služeb – projekt „Uč se 
a pracuj“ 

Usnesení č. 23/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o poskytování auditorských služeb na projekt „Uč se a pracuj“, reg. č. projektu  
CZ.1.04/3.3.05/75.00296 mezi městem Šluknov a firmou BVM Audit, s. r. o., se sídlem 
Všebořická 82/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 64052907, osvědčení KA ČR č. 277, na 
prodloužení termínu plnění o 1 měsíc, tj. do 20.06.2014, dle návrhu.  

5. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování certifikačních služeb č. 403015-000144 
s Českou poštou, s. p. 

Usnesení č. 24/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o poskytování certifikačních služeb č. 403015-000144 ze dne 02.11.2007 mezi městem 
Šluknov a Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, 
IČ 47114983, DIČ CZ47114983, na změnu v seznamu oprávněných osob, dle návrhu. 

6. Smlouva o propagaci a prodeji výrobků a o zřízení konsignačního skladu v RIC – 
Eoné kosmetika, s. r. o. 

Usnesení č. 25/103R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o propagaci  
a prodeji výrobků a o zřízení konsignačního skladu mezi městem Šluknov a firmou Eoné 
kosmetika s.r.o. se sídlem v Prostějově, Svatoplukova 2517/65, provozovna Krásná Lípa, 
Čelakovského 593/5, IČ 27321151, na prodej výrobků v Regionálním informačním centru ve 
Šluknovském zámku, dle návrhu.  

7. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

8. Diskuze  
Usnesení nepřijato.  
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Mgr. Eva Džumanová  v. r.       
starostka města 


