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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 106. schůze Rady města Šluknov 
konané 10. srpna 2022 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

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

2.1 Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. ORŽP 8/2022 na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov – 
výměna oken, 2. etapa (jižní fasáda)“ 

2.2 Zadání zakázky na akci „Šluknov – Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická – 
2022“ 

3. Odbor správy majetku 
3.1 Přidělení bytů 
3.2    Pozemky 

4. Odbor vedení města 
4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Odstranění digitální propasti na ZŠ 

Šluknov“ 
5.      Odbor vnitřní správy 

5.1 Přijetí účelového určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 
6. Informace starostky  
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/106R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 106. schůze rady města dne 
10.08.2022 dle předloženého návrhu po jeho doplnění.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo č. ORŽP 8/2022 na akci „ZŠ Žižkova č. p. 722, Šluknov – 
výměna oken, 2. etapa (jižní fasáda)“ 

Usnesení č. 2/106R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. ORŽP 
8/2022, mezi městem Šluknov a firmou Děčínský stavební podnik s.r.o., Folknářská 1246/21, 
405 01 Děčín 2,  IČ 47781483, s navýšením ceny o 143.028,29 Kč bez DPH, tj. celková cena díla 
ve výši 1.323.961,48 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

2.2 Zadání zakázky na akci „Šluknov – Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická – 
2022“ 

Usnesení č. 3/106R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o udělení výjimky dle čl. 25, odst. 5 
Směrnice č. 9/2016 – O zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek k užití přímého 
zadání zakázky „Šluknov – Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická – 2022“. 

Usnesení č. 4/106R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o přímém zadání zakázky „Šluknov 
– Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická – 2022“ firmě Technické služby Šluknov 
spol. s r. o., sídlem Císařský 317, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 5/106R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov spol. s r.o., Císařský 317, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, na 
akci „Šluknov – Osvětlení rizikových míst – ul. Nádražní a Lužická - 2022“, za cenu 
561.352,36 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 6/106R/2022: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.09.2022 do 31.12.2022 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. 

Usnesení č. 7/106R/2022: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.09.2022 do 31.12.2022 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. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 8/106R/2022: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 578/9, katastr: Nové Hraběcí 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.052 m2 
účel: stavba RD, cena: dle znaleckého posudku (330.000 Kč) + DPH + náklady 

4. Odbor vedení města (OVM) 

4.1 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Odstranění digitální propasti na ZŠ 
Šluknov“ 

Usnesení č. 9/106R/2022: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Dodávka počítačů na ZŠ Šluknov“, a to za 
použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 10/106R/2022: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Odstranění digitální propasti na ZŠ 
Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 11/106R/2022: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Odstranění digitální propasti na 
ZŠ Šluknov“: Mgr. Renata Sochorová, (předseda), Martin Křemenák, Ing. Petr Petráš, 
Mgr. Martin Chroust, Ing. Eva Baboráková. Náhradníci: Ing. Marek Kopecký, Ing. Petr 
Masopust, Jiří Beneš. 

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Přijetí účelového určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 12/106R/2022: 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 146.744 Kč, 
odpovídajících celkové výši záloh obědové služby pro 66 nezletilých dětí, žáků obdarovaného 
v období od 01.09.2022 do 31.12.2022, od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 
152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. 

Usnesení č. 13/106R/2022: 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 222.776 Kč, 
odpovídajících celkové výši záloh obědové služby pro 66 nezletilých dětí, žáků obdarovaného 
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v období od 01.01.2023 do 30.06.2023, od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 
152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. 

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.   
starostka města     


