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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Informace o přijatých usneseních 
ze 106. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 9. června 2014 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OE 

2.1   Smlouvy o ČSOB municipálním kontu 
3. ORŽP 

3.1   VZMR na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“ – rozhodnutí 
zadavatele 

3.2 VZMR na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 678, 
407 77 Šluknov“ – vyhlášení 

3.3 Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Kompostárna Šluknov“ 
3.4 Čerpání prostředků z Ekologického fondu města Šluknov 

4. OSM 
4.1   Směrnice č. 5/2014 – Prodej vyřazeného movitého majetku 
4.2   Pozemky 
4.3   Darovací smlouva – SK Plaston Šluknov  

5. Informace starostky  
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato.  

2. Odbor ekonomický (OE)  
2.1 Smlouvy o ČSOB municipálním kontu 
Usnesení č. 1/106R/2014: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o ČSOB 
o municipálním kontu mezi městem Šluknov a ČSOB, a. s. Praha, Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, IČ 00001350, o vedení platebního účtu č. 677008573/0300, dle návrhu.  
Usnesení č. 2/106R/2014: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o ČSOB 
o municipálním kontu mezi městem Šluknov a ČSOB, a. s. Praha, Radlická 333/150, 150 57 
Praha 5, IČ 00001350, o vedení platebního účtu č. 108724561/0300, dle návrhu.  

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
3.1 VZMR na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“ – rozhodnutí 

zadavatele  
Usnesení č. 3/106R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“, 
Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
(příloha č. 2) ze dne 30.05.2014.  
Usnesení č. 4/106R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o vyloučení uchazeče z další 
účasti v zadávacím řízení v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace 
zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“, firmy Josef Dostál, DiS., IČ 64962351 a to v souladu 
s doporučením Hodnotící komise na veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona 
č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.  
Usnesení č. 5/106R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace 
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zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma 
UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16 408 01 Rumburk, IČ 47307706 za cenu 1.378.205 Kč bez 
DPH. 
Usnesení č. 6/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou UNILES, a. s., Jiříkovská 832/16 408 01 Rumburk, IČ 47307706 na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve 
Šluknově“, za cenu 1.378.205 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu.  
3.2 VZMR na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského T. G. Masaryka 

678, 407 77 Šluknov“ – vyhlášení 
Usnesení č. 7/106R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ 
J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, a to za použití elektronického 
nástroje a oslovením firem dle návrhu.  
Usnesení č. 8/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny 
ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 9/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny 
ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor 
(předseda), Mgr. Eva Hertlová, Ing. Dagmar Mertlová, Bc. Michal Bušek, Ing. Petr Masopust 
(členové) a náhradníci Bc. Marek Kopecký, Bc. Zdeněk Černý, Ing. Stanislav Mašek, Zdeněk 
Polesný, Ladislav Čurgali.  
3.3 Veřejná zakázka ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Kompostárna 

Šluknov“ 
Usnesení č. 10/106R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění na stavební práce na akci „Kompostárna Šluknov“, 
a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem dle návrhu. 
Usnesení č. 11/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce 
dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na akci „Kompostárna 
Šluknov“, dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 12/106R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v platném znění na dodávku technologie na akci „Kompostárna 
Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje a oslovením firem dle návrhu.  
Usnesení č. 13/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávku 
technologie dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na akci 
„Kompostárna Šluknov“, dle předloženého návrhu.  
Usnesení č.14/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na veřejnou zakázku ve zjednodušeném 
podlimitním řízení dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění na akci 
„Kompostárna Šluknov“ (stavební práce i dodávka technologie) i ve složení: 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Ing. Dagmar Mertlová, Bc. Michal Bušek, Božena 
Naňáková, Ing. Petr Masopust (členové) a náhradníci Bc. Marek Kopecký, Bc. Zdeněk Černý, 
Zdeněk Polesný, Ladislav Čurgali.  
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3.4 Čerpání prostředků z Ekologického fondu města Šluknov 
Usnesení č. 15/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uvolnění finančních prostředků 
z Ekologického fondu města Šluknov ve výši 18.500 Kč vč. DPH na odborné ošetření dřevin 
na p. p. č. 168/1 v k. ú. Šluknov“, dle  předloženého návrhu. 

4. Odbor správy majetku (OSM) 
4.1 Směrnice č. 5/2014 – Prodej vyřazeného movitého majetku 
Usnesení č. 16/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici 5/2014 – Prodej 
vyřazeného movitého majetku s účinností od 01.07.2014, dle předloženého návrhu.   
4.2 Pozemky 
4.2.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 17/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedené pozemky. 
P. p. č. část 278, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP cca 400 m2 
P. p. č. část 277, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP cca 30 m2 
účel: zahrada, minimální cena: 40 Kč/m2 
4.2.2  Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 18/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze 
svého majetku níže uvedené pozemky. 
P. p. č. část 278, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP cca 100 m2 
minimální cena: 40 Kč/m2 
P. p. č. část 277, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: dle GP cca 290 m2 
minimální cena: 20 Kč/m2 
P. p. č. část 2769/2, katastr:  Království, 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP cca 100 m2 
minimální cena: 70 Kč/m2, účel: zahrada 

4.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 
Usnesení č. 19/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku níže uvedený pozemek. 
P. p. č. 767, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 281 m2  
účel: složení materiálu (dřeva), minimální cena: 2,50 Kč/m2/rok 

4.3 Darovací smlouva – SK Plaston Šluknov 
Usnesení č. 20/106R/2014: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi městem 
Šluknov jako obdarovaným a SK Plaston Šluknov, se sídlem 407 77 Šluknov IČ 64707571 
jako dárcem, na darování 2 ks automatických stavěčů kuželek, dle návrhu.  

5. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

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


