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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 108. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 7. července 2014 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OE 

2.1 Návrh Směrnice č. 9/2014 – Úschova účetních záznamů (písemností) a Směrnice 
č. 10/2014 – Systém zpracování účetnictví 

3. OSM  
 3.1 Pozemky 

4. ORŽP 
4.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 

akci „Kompostárna Šluknov – stavební část “ 
4.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 

akci „Kompostárna Šluknov – technologická část“ 
4.3 VZMR na akci „„Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 

678, 407 77 Šluknov“ – rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření 
smlouvy o dílo 

5. Informace starostky  
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení č. 1/108R/2014: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o splnění Usnesení 
č. 35/96R/2014. 

2. Odbor ekonomický (OE)  
2.1 Návrh Směrnice č. 9/2014 – Úschova účetních záznamů (písemností) a Směrnice 

č. 10/2014 – Systém zpracování účetnictví 
Usnesení č. 2/108R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 9/2014  
– Úschova účetních záznamů (písemností) s účinností od 01.08.2014, dle předloženého 
návrhu. 
Usnesení č. 3/108R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 10/2014 – Systém 
zpracování účetnictví s účinností od 01.08.2014, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 
3.1 Pozemky 
3.1.1 Pronájem pozemku 
Usnesení č. 4/108/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 08.07.2014 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem složení 
dřeva. 
P. p. č. část 767, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 100 m2  
účel: složení materiálu (dřeva), minimální cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3.1.2 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 5/108R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru pronajmout ze 
svého majetku část níže uvedeného pozemku.  
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P. p. č. část 179/1, katastr:  Šluknov, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 16 m2  
účel: užívání plechové garáže, cena: 100 Kč/rok 

3.1.3 Smlouva o provedení stavby 
Usnesení č. 6/108R/2014: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o provedení stavby 
„REKO silnice II/266 Rumburk - Šluknov“ dle předloženého návrhu. 
3.1.4 Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 7/108R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 5/NP-
2014 ze dne 19.03.2013 ke dni 31.07.2014. 
3.1.5 Zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 8/108R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na 
částech p. p. č. 1013/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 
26 bm), p. p. č. 1012 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 12 
bm) p. p. č. 1024/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (výměra cca 42 
bm) v k. ú. Rožany, obec Šluknov, za účelem uložení zemního kabelového vedení NN, za 
cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
4.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 

na akci „Kompostárna Šluknov – stavební část “ 
Usnesení č. 9/108R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci  veřejné 
zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Kompostárna Šluknov - 
stavební část“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) a Zprávu o posouzení 
a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 03.07.2014. 
Usnesení č. 10/108R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na akci „Kompostárna Šluknov - stavební část“, na základě doporučení Hodnotící 
komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější 
předložil uchazeč, firma SIOPS, spol. s r. o., Vilémov č. p. 4, 407 80 Vilémov, IČ 47283858 za 
cenu 7.898.498,- Kč,- Kč bez DPH. 
Usnesení č. 11/108R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou SIOPS, spol. s r. o., Vilémov č. p. 4, 407 80 Vilémov, IČ 47283858 na 
realizaci podlimitní veřejné zakázky na akci „Kompostárna Šluknov - stavební část“, za 
cenu 7.898.498,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
4.2 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku 

na akci „Kompostárna Šluknov – technologická část“ 
Usnesení č. 12/108R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci  
veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Kompostárna 
Šluknov - technologická část“, Protokol o otevíraní obálek (příloha č. 1) a Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 03.07.2014. 
Usnesení č. 13/108R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním 
řízení na akci „Kompostárna Šluknov - technologická část“, na základě doporučení 
Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako 
nejvhodnější předložil uchazeč, firma PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s. r. o., Raisova 769/9, 
400 03 Ústí nad Labem, IČ 28685521 za cenu 4.816.000,- Kč bez DPH, přičemž tato nabídka 
byla posuzována dle § 101 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění, 
tj. že rozhodná nabídková cena při posuzování nabídky je snížena o 15% na 4.093.600,- Kč 
bez DPH.  
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Usnesení č. 14/108R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu mezi městem 
Šluknov a firmou PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA, s. r. o., Raisova 769/9, 400 03 Ústí nad Labem, 
IČ 28685521 na realizaci podlimitní veřejné zakázky na akci „Kompostárna Šluknov – 
technologická část“ za cenu 4.816.000,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

4.3 VZMR na akci „„Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 
678, 407 77 Šluknov“ – rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky 
a uzavření smlouvy o dílo 

Usnesení č. 15/108R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ 
J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha 
č. 1) a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (příloha č. 2) ze dne 04.07.2014. 
Usnesení č. 16/108R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Rekonstrukce 
zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, na základě 
doporučení Hodnotící komise na výše uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou 
jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma S+K Rumburský stavební servis, spol. s r. o., 
Starokřečanská 91, 408 01 Rumburk, IČ 41327705 za cenu 1.570.383,- Kč bez DPH. 
Usnesení č. 17/108R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou firma S+K Rumburský stavební servis, spol. s r. o. Starokřečanská 91, 408 
01 Rumburk, IČ 41327705 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci 
„Rekonstrukce zázemí tělocvičny ZŠ J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov“, 
za cenu 1.570.383,- Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

5. Informace starostky 
Usnesení nepřijato. 

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


