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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 86. schůze Rady města Šluknov 

konané 25. listopadu 2021 v zasedací místnosti MěÚ 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Smlouva číslo 4102478413 o reklamě a propagaci na akci „Rozsvěcení vánočního 
stromu ve Šluknově“ s ČEZ, a. s. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Návrh smluv o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu  

4. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/86R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 86. schůze rady města 
dne 25.11.2021 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor kultury 

2.1 Smlouva číslo 4102478413 o reklamě a propagaci na akci „Rozsvěcení vánočního 
stromu ve Šluknově“ s ČEZ, a. s. 

Usnesení č. 2/86R/2021: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu  
č. 4102478413 reklamě a propagaci na akci „Rozsvěcení vánočního stromu ve Šluknově“, 
konanou dne 26.11.2021, mezi městem Šluknov a společností ČEZ, a. s., Duhová 2/1444, 
140 53 Praha 4, IČ 45274649, za smluvní cenu 20.000 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Návrh smluv o úhradě nákladů na pořízení změny územního plánu 

Usnesení č. 3/86R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, mezi městem Šluknov a XXX, ve výši 22.016 Kč včetně 
DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 4/86R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, mezi městem Šluknov a ContactPoint Czech Republic, 
spol. s r.o., IČ 28309766, sídlem U Kamýku 870/2, Kamýk, 142 00 Praha, ve výši 127.273 Kč 
včetně DPH, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 5/86R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, mezi městem Šluknov a XXX, ve výši 82.460 Kč včetně 
DPH, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 6/86R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, mezi městem Šluknov a XXX, ve výši 21.720 Kč včetně 
DPH, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 7/86R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, mezi městem Šluknov a XXX, ve výši 219.109 Kč včetně 
DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 8/86R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, mezi městem Šluknov a XXX, ve výši 16.145 Kč včetně 
DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 9/86R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, mezi městem Šluknov a XXX, ve výši 16.262 Kč včetně 
DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 10/86R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, mezi městem Šluknov a Teen Challenge International ČR, 
IČ 68402686, sídlem Na Bendovce 103/24, Praha, ve výši 46.187 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 11/86R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, mezi městem Šluknov a XXX, ve výši 142.918 Kč včetně 
DPH, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/86R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o úhradě nákladů na 
pořízení změny územního plánu, mezi městem Šluknov a XXX, ve výši 17.137 Kč včetně 
DPH, dle předloženého návrhu. 

4. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                          
starostka města  
 
 
 
 


