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 64. schůze Rady města Šluknov

konané dne 27. ledna 2021 v zasedací místnosti
Program jednání:
1.
2.

6.
7.

Kontrola plnění usnesení
Odbor ekonomický
2.1 Návrh Směrnice č. 1/2021 – Poskytování cestovních náhrad
2.2 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2020
Odbor správy majetku
3.1 Přidělení bytů
3.2 Úhrada škody
Odbor rozvoje a životního prostředí
4.1 Rámcová smlouva příkazní s TS Šluknov – Dodatek č. 1
4.2 Smlouva o dílo na akci „Hlavní mostní prohlídky ve Šluknově 2021“
4.3 Smlouva o dílo na akci „Elektronické zabezpečení Šluknovského zámku“
4.4 Zadávací řízení na veřejné zakázky realizované v roce 2021
Odbor vedení města
5.1 Plán kontrol pro rok 2021
Informace starostky
Diskuze

1.

Kontrola plnění usnesení

3.
4.

5.

Usnesení č. 1/64R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 64. schůze rady města dne
27.01.2021 dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 2/64R/2021: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení
č. 14/63R/2021.
2.

Odbor ekonomický (OE)

2.1

Návrh Směrnice č. 1/2021 – Poskytování cestovních náhrad

Usnesení č. 3/64R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 1/2021 – Poskytování
cestovních náhrad s účinností od 28.01.2021 dle předloženého návrhu.
2.2

Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až prosinec 2020

Usnesení č. 4/64R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci o plnění
rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2020.
3.

Odbor správy majetku (OSM)

3.1

Přidělení bytů

Usnesení č. 5/64R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu
neurčitou od 01.02.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 1093, č. b. XX,
ul. Lužická Šluknov, dle návrhu.
Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 1093, ul. Lužická, Šluknov, pro XXX.
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Usnesení č. 6/64R/2021: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu
neurčitou od 01.02.2021 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 126, č. b. XX,
ul. Nerudova Šluknov, dle návrhu.
Byt 0+1, č. b. XX, č. p. 126, ul. Nerudova, Šluknov, pro XXX.
3.2

Náhrada škody

Usnesení č. 7/64R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje postoupit pojistnou událost – poškození
oblečení a úraz ze dne 11. 01. 2021 XXX, k vyřízení smluvní pojišťovně.
4.

Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP)

4.1

Rámcová smlouva příkazní s TS Šluknov – Dodatek č. 1

Usnesení č. 8/64R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě příkazní
č. ORŽP 36/2019 mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.
4.2

Smlouva o dílo na akci „Hlavní mostní prohlídky ve Šluknově 2021“

Usnesení č. 9/64R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 2/2021 na
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Hlavní mostní prohlídky ve Šluknově 2021“ mezi
městem Šluknov a Projektovou kanceláři VANER, s. r. o., sídlem V Horkách 101/1, 460 07 Liberec
9, IČ 49685490 za nabídkovou cenu 102.700 Kč bez DPH.
4.3

Smlouva o dílo na akci „Elektronické zabezpečení Šluknovského zámku“

Usnesení č. 10/64R/2021: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo mezi městem Šluknov
a Václavem Marečkem, místem podnikání Císařská 469, 407 77 Šluknov, IČ 87749131, na realizaci
zakázky na akci „Elektronické zabezpečení Šluknovského zámku“, za cenu 122.678 Kč bez DPH,
dle předloženého návrhu.
4.4

Zadávací řízení na veřejné zakázky realizované v roce 2021

Usnesení č. 11/64R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – III. etapa – přístavba
skladu“, Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 13.01.2021.
Usnesení č. 12/64R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Rekonstrukce hasičské stanice Šluknov – III. etapa – přístavba skladu“ firmě
Stavby MH, s. r. o., sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 09185500 za nabídkovou cenu
1.285.000 Kč bez DPH.
Usnesení č. 13/64R/2021: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce
hasičské stanice Šluknov – III. etapa – přístavba skladu“ mezi městem Šluknov a firmou Stavby
MH, s. r. o., sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 09185500 za cenu 1.285.000 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 14/64R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Základní škola J. Vohradského – zkvalitnění výuky přírodopisu
a vybudování bezbariérového přístupu“, Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne
13.01.2021.
Usnesení č. 15/64R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Základní škola J. Vohradského – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování
bezbariérového přístupu“ firmě Stavby MH, s. r. o., sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČ 09185500 za nabídkovou cenu 2.175.817,22 Kč bez DPH.
Usnesení č. 16/64R/2021: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akci „Základní škola
J. Vohradského – zkvalitnění výuky přírodopisu a vybudování bezbariérového přístupu“ mezi
městem Šluknov a firmou Stavby MH, s. r. o., sídlem Lužická 102, 463 34 Hrádek nad Nisou,
IČ 09185500 za cenu 2.175.817,22 Kč bez DPH.
Usnesení č. 17/64R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace východní fasády Domu kultury Šluknov
(III. etapa)“, Protokol o otevíraní a hodnocení nabídek ze dne 13.01.2021.
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Usnesení č. 18/64R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého
rozsahu na akci „Revitalizace východní fasády Domu kultury Šluknov (III. etapa)“ firmě
WAKOS, s. r. o., sídlem Vrchlického 1023/11, 408 01 Rumburk, IČ 62241834 za nabídkovou cenu
557.774,64 Kč bez DPH.
Usnesení č. 19/64R/2021: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na akci „Revitalizace
východní fasády Domu kultury Šluknov (III. etapa)“ mezi městem Šluknov a firmou
WAKOS, s. r. o., sídlem Vrchlického 1023/11, 408 01 Rumburk, IČ 62241834 za cenu 557.774,64
Kč bez DPH.
5.

Odbor vedení města (OVM)

5.1

Plán kontrol pro rok 2021

Usnesení č. 20/64R/2021 Rada města Šluknov bere na vědomí Plán kontrol pro rok 2021, dle
návrhu.
Usnesení č. 21/64R/2021 Rada města Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové
pověřit Marcelu Čurgaliovou, DiS., kontrolou plnění dotačních podmínek Programu pro
poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2020.
Usnesení č. 22/64R/2021 Rada města Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové
pověřit Bc. Michala Buška, kontrolou plnění dotačních podmínek Programu pro poskytování
neinvestičních účelových dotací na opravy fasád a střech z rozpočtu města Šluknov na rok 2020.
Usnesení č. 23/64R/2021 Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, Svojsíkova
352, 407 77 Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě Džumanové pověřit Ing. Janu Kociánovou,
provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2020 této příspěvkové organizace.
Usnesení č. 24/64R/2021 Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského
Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, ukládá starostce města Mgr. Evě
Džumanové pověřit Ing. Janu Kociánovou, provedením veřejnosprávní kontroly za rok 2020 této
příspěvkové organizace.
6.

Informace starostky

7.

Diskuze

Mgr. Eva Džumanová
starostka města
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