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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 
z 80. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 8. září 2021 v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – odvod finančních prostředků do 
rozpočtu zřizovatele 

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2021 
3. Odbor sociálních věcí 

3.1 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb č. j. 21/SML0313/01/SoPD/SV 

4. Odbor správy majetku 
4.1 Záměr pronájmu nebytových prostor 
4.2 Pozemky 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Dodatek ke smlouvě o připojení objektu sladovny k síti vysokého napětí (VN) 
5.2 Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zasíťování lokality pro Jihozápad – 

I. etapa“ 
5.3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „MŠ Žižkova č. p. 1032, 

Šluknov – havarijní oprava střechy – výměna krytiny“ 
6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/80R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 80. schůze rady města 
dne 08.09.2021 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 2/80R/2021: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 80. schůze rady 
města, z důvodu nepřítomnosti místostarosty města p. Ing. Marka Kopeckého, člena rady 
města Jiřího Beneše.  

2. Odbor ekonomický (OE) 

 2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – odvod finančních prostředků 
do rozpočtu zřizovatele 

Usnesení č. 3/80R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy, příspěvkové 
organizace schvaluje převod finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu 
do fondu investičního, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 4/80R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy, příspěvkové 
organizace stanovuje odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele, dle 
předloženého návrhu.  
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Usnesení č. 5/80R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy, příspěvkové 
organizace schvaluje změnu závazných ukazatelů na rok 2021 stanovených v rámci 
Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2021, dle 
předloženého návrhu.                                                                                      

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 8 v roce 2021 

Usnesení č. 6/80R/2021: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 8 v roce 2021 dle předloženého návrhu. 

3. Odbor sociálních věcí (OSV) 

3.1 Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu 
sociálních služeb č. j. 21/SML0313/01/SoPD/SV 

Usnesení č. 7/80R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu sociálních služeb č. j. 21/SML0313/01/ 
SoPD/SV mezi městem Šluknov a Ústeckým krajem, zastoupeným XXX, náměstkem 
hejtmana, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor správy majetku (OSM) 

4.1 Záměr pronájmu nebytových prostor 

Usnesení č. 8/80R/2021: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout 
nebytový prostor o výměře 173,52 m2 v 1. nadzemním podlaží v domě č. p. 651 v ul. 
Pivovarská ve Šluknově.  

4.2 Pozemky 

4.2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 9/80R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 09.09.2021 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrady. 

P. p. č.: 2273/116, katastr: Šluknov 
Druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.025 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.2.2 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 10/80R/2021: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 09.09.2021 XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem zřízení 
zahrady. 

P. p. č.: 1157/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 64 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Dodatek ke smlouvě o připojení objektu sladovny k síti vysokého napětí (VN) 

Usnesení č. 11/80R/2021: Rada města Šluknov schvaluje dodatek ke smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 35 kV (VN), uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121535620 mezi 
městem Šluknov a společností ČEZ Distribuce, IČ 24729035, sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín, dle předloženého návrhu. 
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5.2 Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Zasíťování lokality pro Jihozápad 
– I. etapa“ 

Usnesení č. 12/80R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci 
podlimitní veřejné zakázky na akci „Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa“, Zprávu 
o hodnocení nabídek ze dne 02.09.2021. 

Usnesení č. 13/80R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění oznámení o výběru 
nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky na akcí „Zasíťování lokality pro 
Jihozápad – I. etapa“ s vítěznou firmou PITTNER Česká Lípa s. r. o., sídlem Chelčického 
1505/5, 470 01 Česká Lípa, IČ 28687329 za nabídkovou cenu 9.621.230,28 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 14/80R/2021: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
schválit uzavření smlouvy o dílo na akcí „Zasíťování lokality pro Jihozápad – I. etapa“ 
s firmou PITTNER Česká Lípa s. r. o., sídlem Chelčického 1505/5, 470 01 Česká Lípa, 
IČ 28687329 za nabídkovou cenu 9.621.230,28 Kč bez DPH. 

5.3 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „MŠ Žižkova č. p. 1032, 
Šluknov – havarijní oprava střechy – výměna krytiny“ 

Usnesení č. 15/80R/2021: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „MŠ Žižkova č. p. 1032, Šluknov – havarijní 
oprava střechy – výměna krytiny“, protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídek (příloha č. 1) ze dne 02.09.2021. 

Usnesení č. 16/80R/2021: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „MŠ Žižkova č. p. 
1032, Šluknov – havarijní oprava střechy – výměna krytiny“, na základě doporučení 
Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou předložil 
uchazeč, KDK eko IZOL – CZ s.r.o., Stružnice 14, 470 02 Stružnice,  IČ 254 85 067, za cenu 
947.281,70 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 17/80R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou KDK eko IZOL – CZ s.r.o., Stružnice 14, 470 02 Stružnice,  IČ 254 85 067, 
na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „MŠ Žižkova č. p. 1032, Šluknov – 
havarijní oprava střechy – výměna krytiny“, za cenu 947.281,70 Kč bez DPH, dle 
předloženého návrhu. 

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                           
starostka města  
 
 


