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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 17. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 3. června 2019 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na akci 
„Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové 
úpravy“ 

2.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na akci 
„Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“ 

2.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Obnova rampy a vybudování parkoviště MŠ Žižkova 
Šluknov“ 

3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Žádost ZŠ J. Vohradského Šluknov 

4. Odbor vedení města 
4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu – Příkazní smlouva „Úplatný výkon oprávnění a povinností 

Pověřence pro ochranu osobních údajů“   
5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/17R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 17. schůze rady města dne 
03.06.2019 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (RŽP) 

2.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 
akci „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení 
a bezbariérové úpravy“ 

Usnesení č. 2/17R/2019: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení 
a bezbariérové úpravy“, Protokol o otevíraní nabídek a Zprávu hodnocení nabídek ze dne 
31.05.2019.  

Usnesení č. 3/17R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné zakázky 
„Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy“ 
firmě SPECIALISTA, s. r. o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf, IČ 26687755 za nabídkovou cenu 
11.193.665,60 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 4/17R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 23/2019 veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy objektu školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – 
zateplení a bezbariérové úpravy“ mezi městem Šluknov a firmou SPECIALISTA, s. r. o., Kmochova 
1470, 407 47 Varnsdorf, IČ 26687755za nabídkovou cenu 11.193.665,60 Kč bez DPH, dle 
předloženého návrhu.   
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2.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 
akci „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“ 

Usnesení č. 5/17R/2019: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“, Protokol o otevíraní 
nabídek a Zprávu hodnocení nabídek ze dne 31.05.2019. 

Usnesení č. 6/17R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné zakázky 
„Obnova tělocvičny ZŠ J. Vohradského ve Šluknově“ firmě Tělocvična ZŠ – společnost TUBEKO, 
ROYAL TECH, Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČ 498 25 020 za nabídkovou cenu 6.418.708,83 Kč 
bez DPH.  

2.3 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Obnova rampy a vybudování parkoviště MŠ Žižkova 
Šluknov“ 

Usnesení č. 7/17R/2019: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 Smlouvu o dílo č. ORŽP 
17/2019 mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r.o., Císařský 317, 407 
77 Šluknov, IČ 254 10 539, na realizaci akce „Obnova rampy a vybudování parkoviště MŠ Žižkova 
Šluknov“, dle předloženého návrhu.  

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Žádost ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 8/17R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje realizaci projektu 
z OP VVV, výzva 02_18_063, Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ 
a ZŠ II. 

4. Odbor vedení města (OVM) 

4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu – Příkazní smlouva „Úplatný výkon oprávnění 
a povinností Pověřence pro ochranu osobních údajů“   

Usnesení č. 9/17R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o výjimce ze Směrnice č. 9/2016 
o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek dle čl. 25 odst. 3 na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Úplatný výkon oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních 
údajů“ a schvaluje zadat tuto veřejnou zakázku malého rozsahu přímo vybranému dodavateli – 
společnosti Equica, a. s., IČ 26490951, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, dle návrhu. 

Usnesení č. 10/17R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu mezi městem Šluknov 
a společnosti Equica, a. s., IČ 26490951, Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Úplatný výkon oprávnění a povinností Pověřence pro ochranu osobních 
údajů“, za cenu 10.000 Kč bez DPH měsíčně, dle návrhu.  

5. Informace starostky 

  

6. Diskuze 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města   
 
 
 
  


