
 

 

1

 
Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 
Informace o přijatých usneseních 
 z 27. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 30. září 2019 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Zápis do kroniky města za rok 2018 
2.2 Svěření nevyhrazené pravomoci Rady města Šluknov Odboru kultury Městského úřadu 

Šluknov 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Návrh Směrnice č. 6/2019 – Podpisové vzory 
4. Odbor správy majetku 

4.1 Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celková oprava WC v 1. NP Domu 
kultury ve Šluknově“ 

4.2 Rozhodnutí o prozatímním a budoucím využití kotelny K2 
5. Odbor rozvoje a životního prostředí 

5.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – 
etapa I (2019)“ 

5.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově“ 
5.3 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORŽP 11/2019 „Obnova místních komunikací ve městě 

Šluknov v roce 2019“ 
5.4 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Sladovna – oprava a obnova 

krovu střechy budovy sladovny č. p. 645“ 
6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/27R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 27. schůze rady města dne 
30.09.2019 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Zápis do kroniky města za rok 2018  

Usnesení č. 2/27R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje zápis do kroniky města za 
rok 2018 dle předloženého návrhu. 

2.2 Svěření nevyhrazené pravomoci Rady města Šluknov Odboru kultury Městského úřadu 
Šluknov 

Usnesení č. 3/27R/2019: Rada města Šluknov svěřuje svou nevyhrazenou pravomoc 
k rozhodování při všech úkonech souvisejících s uzavíráním licenčních smluv o veřejném 
provozování s OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, vč. jejich podpisu, 
Odboru kultury Městského úřadu Šluknov s účinností od 01.10.2019, v souladu s § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Návrh Směrnice č. 6/2019 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 4/27R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 6/2019 – Podpisové vzory 
s účinností od 01.10.2019 dle předloženého návrhu.   

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Smlouva o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celková oprava WC v 1. NP Domu 
kultury ve Šluknově“ 

Usnesení č. 5/27R/2019: Rada města Šluknov schvaluje výjimku ze Směrnice č. 9/2016  
o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek dle čl. 25 odst. 4 směrnice a schvaluje 
přímé zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Celková oprava WC v 1. NP Domu kultury 
ve Šluknově“ firmě Václav Svačina, Křečanská 849, 407 77 Šluknov, IČ 74784668, za celkovou 
cenu 226.046 Kč, z důvodu urychlené celkové opravy při pronájmu restaurace. 

Usnesení č. 6/27R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. OSM 01/2019 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Celková oprava WC v 1. NP Domu kultury ve 
Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou Václav Svačina, Křečanská 849, 407 77 Šluknov, 
IČ 74784668, dle předloženého návrhu. 

4.2 Rozhodnutí o prozatímním a budoucím využití kotelny K2 

V tomto bodě nebylo hlasováno.   

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – 
etapa I (2019)“ 

Usnesení č. 7/27R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
4/2019 mezi městem Šluknov a firmou Milan Szabo, Foglarova 3212, 470 01 Česká Lípa, 
IČ 66079721, na realizaci akce „Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa 
I (2019)“, dle předloženého návrhu. 

5.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově“ 

Usnesení č. 8/27R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
6/2019 mezi městem Šluknov a firmou STAMO, spol. s r. o., sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 
1, IČ 42322323, na realizaci akce „Oprava hřbitovní kaple ve Šluknově“, dle předloženého návrhu. 

5.3 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. ORŽP 11/2019 „Obnova místních komunikací ve městě 
Šluknov v roce 2019“ 

Usnesení č. 9/27R/2019: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
11/2019 mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 317, 407 
77 Šluknov, IČ 25410539, na realizaci akce „Obnova místních komunikací ve městě Šluknov v roce 
2019“, dle předloženého návrhu. 

5.4 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na realizaci projektu „Sladovna – oprava 
a obnova krovu střechy budovy sladovny č. p. 645“ 

Usnesení č. 10/27R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace na realizaci projektu „Sladovna – oprava a obnova krovu střechy budovy sladovny 
č. p. 645“, č. 19/SML2903/SoPD/KP, mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, se sídlem Velká 
Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 70892156, dle  předloženého návrhu.    

6. Informace starostky 

  

7. Diskuze 

  
Mgr. Eva Džumanová, v. r. 
starostka města 


