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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  
ze 48. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 13. července 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

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

2.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci – „Turistický informační a orientační 
systém města Šluknov“ 

2.2 Smlouvy o dílo na akci „Lokální výspravy komunikací ve městě Šluknov v roce 2020“ 
2.3 Smlouva o dílo na akci „Ošetření památných stromů ve městě Šluknov v roce 2020“ 

3. Odbor kultury 
3.1 Smlouva o výpůjčce č. 2020/7 s Oblastním muzeem v Děčíně – městský znak 
3.2 Žádost Ústeckého kraje o odpuštění nájmu za krátkodobý pronájem velkého sálu 

Šluknovského zámku 
3.3 Smlouva na dodávku polygrafického výrobku se Střední odbornou školou mediální 

grafiky a polygrafie Rumburk – tisk Šluknovských novin (září 2020 – červen 2021) 
3.4 Kupní smlouva – soubor movitých věcí do prohlídkového okruhu Šluknovského zámku 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 4 v roce 2020 

5. Odbor vnitřní správy 
5.1 Přijetí účelově určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

6. Odbor vedení města 
6.1 Darovací smlouva – vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/48R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 48. schůze rady města dne 
01.07.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

Usnesení č. 2/48R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Turistický informační a orientační systém 
města Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.  

Usnesení č. 3/48R/2020: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Turistický informační a orientační systém 
města Šluknov“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 4/48R/2020: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Turistický informační a orientační 
systém města Šluknov“: Ing. Marek Kopecký (předseda), Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal 
Bušek. Náhradníci: Ing. Bc. Ivana Lukešová, Petr Kocián, DiS., Ing. Petr Masopust. 
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2.2 Smlouvy o dílo na akci „Lokální výspravy komunikací ve městě Šluknov v roce 2020“ 

Usnesení č. 5/48R/2020: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu i dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akcí „Lokální výspravy komunikací ve městě Šluknov v roce 2020“ mezi 
městem Šluknov a firmou SaM Silnice a mosty Děčín, a. s., Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, 
IČ 25410539 za nabídkovou cenu 150.949 Kč bez DPH. 

2.3 Smlouva o dílo na akci „Ošetření památných stromů ve městě Šluknov v roce 2020“ 

Usnesení č. 6/48R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 25/2020 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Ošetření památných stromů ve městě Šluknov 
v roce 2020“ mezi městem Šluknov a Mgr. Renatou Wachovou, s místem podnikání 
Pavlovická 1369, 460 01 Liberec, IČ 66647037, za nabídkovou cenu 135.510 Kč (zhotovitel není 
plátce DPH). 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva o výpůjčce č. 2020/7 s Oblastním muzeem v Děčíně – městský znak 

Usnesení č. 7/48R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce 
monumentálního dřevěného znaku města Šluknov, inv. č. R 14869 mezi městem Šluknov 
(vypůjčitel) a Oblastním muzeem v Děčíně, Čs. Mládeže 1/31, 405 02 Děčín (půjčitel), 
IČ 00360210 na dobu od 19.07.2020 do 19.07.2022 (bezúplatně), dle návrhu. 

3.2 Žádost Ústeckého kraje o odpuštění nájmu za krátkodobý pronájem velkého sálu 
Šluknovského zámku 

Usnesení č. 8/48R/2020: Rada města Šluknov vyhovuje žádosti Ústeckého kraje  
a schvaluje odpuštění nájemného za pronájem velkého sálu ve 2. NP Šluknovského zámku 
(vč. techniky) na konání semináře „Dluhová problematika“, konaného v rámci prevence 
kriminality pro cílovou skupinu seniorů dne 01.09.2020 (úterý) od 9:00 do 14:00 hodin. 

3.3 Smlouva na dodávku polygrafického výrobku se Střední odbornou školou mediální 
grafiky a polygrafie Rumburk – tisk Šluknovských novin (září 2020 – červen 2021) 

Usnesení č. 9/48R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu na dodávku polygrafického 
výrobku mezi městem Šluknov (odběratel) a  Střední odbornou školou mediální grafiky 
a polygrafie, se sídlem Jiříkovská 840/4, 408 01 Rumburk, IČ 00497029 (dodavatel) na tisk 
měsíčníku Šluknovské noviny v době od září 2020 do června 2021, za smluvní cenu ve výši 
9.200 Kč (příp. 9.500 Kč v případě vkladu letáků či inzerce), dle předloženého návrhu. 
Dodavatel není plátce DPH.  

3.4 Kupní smlouva – soubor movitých věcí do prohlídkového okruhu Šluknovského 
zámku 

Usnesení č. 10/48R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Kupní smlouvu dle ust. 
§ 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi 
městem Šluknov a XXX na koupi souboru movitých věcí do prohlídkového okruhu 
Šluknovského zámku za celkovou smluvní cenu 6.320 Kč, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2020 v roce 2020 

Usnesení č. 11/48R/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4 v roce 2020 dle předloženého návrhu. 

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Přijetí účelově určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 12/48R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje přijetí účelově 
určeného finančního daru – přijetí finančních prostředků ve výši 86.775 Kč, odpovídajících 
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celkové výši záloh obědové služby pro 45 žáků školy v období od 01.09.2020 do 31.12.2020, 
od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. 

6. Odbor vedení města 

6.1  Darovací smlouva – vybavení pro jednotky sboru dobrovolných hasičů města 

Usnesení č.13/48R/2020: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu 
20/SML1386/DSM/KH mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 
02 Ústí nad Labem, IČ 708 92 156, na poskytnutí vybavení pro jednotky sboru dobrovolných 
hasičů v celkové hodnotě 423.776 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 

7. Informace starostky 
 

8. Diskuze 
 

 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


