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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 104. schůze Rady města Šluknov 
konané 13. července 2022 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání: 

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

2.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Obnova místní 
komunikace v ul. 17. listopadu, Šluknov“ 

2.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Modernizace šaten 
a chodeb v I. PP ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ 

2.3 Smlouva o dílo na akci „Oprava T. G. Masaryka – Hradební po havárii kanalizace“ 
3. Odbor vedení města 

3.1 Návrh směrnice č. 3/2022 – Podpisové vzory 
4. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 

4.1 Smlouva č. 2022066 o zprostředkování uměleckého vystoupení – zábavná talk show 
„Sirény na cestách“ 

5. Informace starostky  
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/104R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 104. schůze rady města dne 
13.07.2022 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Obnova místní 
komunikace v ul. 17. listopadu, Šluknov“ 

Usnesení č. 2/104R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Obnova místní komunikace v ul. 17. listopadu, Šluknov“, 
Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 1) ze dne 11.07.2022. 

Usnesení č. 3/104R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Obnova místní komunikace 
v ul. 17. listopadu, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou 
veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou předložil uchazeč, SaM silnice a mosty Děčín a.s., 
Oblouková 413/39, 405 02 Děčín 1, IČ 25042751, za cenu 1.298.902 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 4/104R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou SaM silnice a mosty Děčín a.s., Oblouková 413/39, 405 02 Děčín 1, IČ 25042751, na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova místní komunikace v ul. 17. listopadu, 
Šluknov“, za cenu 1.298.902 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

2.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky (VZMR) na akci „Modernizace 
šaten a chodeb v I. PP ZŠ J. Vohradského, Šluknov“ 

Usnesení č. 5/104R/2022: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Modernizace šaten a chodeb v I. PP ZŠ J. Vohradského, 
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Šluknov“, Protokol o otevírání nabídek, posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 1) ze dne 
11.07.2022. 

Usnesení č. 6/104R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Modernizace šaten a chodeb 
v I. PP ZŠ J. Vohradského, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou 
veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou předložil uchazeč, WAKOS, s.r.o., Vrchlického 1023/10, 
408 01 Rumburk, IČ 62241834, za cenu 4.729.856,33 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 7/104R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou WAKOS, s.r.o., Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk, IČ 62241834, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Modernizace šaten a chodeb v I. PP ZŠ J. Vohradského, 
Šluknov“, za cenu 4.729.856,33 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

2.3 Smlouva o dílo na akci „Oprava T. G. Masaryka – Hradební po havárii kanalizace“ 

Usnesení č. 8/104R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přímém zadání zakázky „Oprava T. G. 
Masaryka – Hradební po havárii kanalizace“ firmě SaM Silnice a mosty Děčín a. s, Oblouková 
416/39, 405 02 Děčín, IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 9/104R/2022: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akcí „Oprava T. G. Masaryka – Hradební po havárii kanalizace“ mezi městem 
Šluknov a firmou SaM Silnice a mosty Děčín a. s, Oblouková 416/39, 405 02 Děčín, IČ 25410539 
za nabídkovou cenu 155.412,00 Kč bez DPH. 

3. Odbor vedení města (OVM) 

3.1 Návrh směrnice č. 3/2022 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 10/104R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 3/2022 – Podpisové vzory 
s účinností od 14.07.2022 dle předloženého návrhu.  

4. Organizační složka Kultura a cestovní ruch (OS KCR) 

4.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 5 v roce 2022 

Usnesení č. 11/104R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. 2022066 
o zprostředkování uměleckého vystoupení na zábavnou talk show „Sirény na cestách“, mezi 
městem Šluknov a panem Bc. Stanislavem Stebilou, Černobýla 2554, 438 01 Žatec, IČ 87982579, 
na zábavnou talk show „Sirény na cestách“ dne 26.10.2022 v Domě kultury za cenu 29.200 Kč 
+ doprava + DPH, dle předloženého návrhu. 

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.    
starostka města    


