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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 112. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 13. srpna 2014 v kanceláři starostky 
Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OKS 

 2.1 Smlouva o dílo - PD otevřené kompostárny města Šluknov na p. p. č. k. 1378, k. ú. 
Šluknov - TDS“ 

 2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa elektřiny – 
kompostárna 

3. OSM  
3.1 Bytová komise 
 3.2 Pozemky 

4. ORŽP 
4.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve 

Šluknově“ 
 4.2  VZMR na akci „Zateplení mateřské školy ulice Žižkova 1032 Šluknov“ – rozhodnutí 

zadavatele a schválení smlouvy o dílo 
 4.3 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Nadace partnerství pro projekt „Přírodní zahrada 

na Malém náměstí ve Šluknově“  
5. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 
Usnesení nepřijato. 

2. Odbor komunálních služeb (OKS)  
2.1 Smlouva o dílo - PD otevřené kompostárny města Šluknov na p. p. č. k. 1378, 

k. ú. Šluknov - TDS“ 
Usnesení č. 1/112R/2014: Rada města schvaluje Smlouvu o dílo na zajištění funkce TDS 
mezi městem Šluknov a firmou ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk na 
akci „Kompostárna Šluknov“, za cenu 185.000 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
2.2 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného místa elektřiny – 

kompostárna 
Usnesení č. 2/112R/2014: Rada města schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o připojení 
odběrného místa elektrického zařízení k distribuční soustavě s firmou ČEZ distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Podmokly dle předloženého návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 
3.1 Bytová komise 
Usnesení č. 3/112R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.09.2014 do 31.12.2014 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 1098, č. b. 4, ul. Rumburská, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
Byt 1+1, č. b. 4, č. p. 1098, ul. Rumburská, 407 77 Šluknov, pro XXX.   
Usnesení č. 4/112R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.09.2014 do 31.12.2015 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě 
č. p. 1093, č. b. 20, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, dle návrhu. 
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Byt 1+1, č. b. 20 č. p. 1093, ul. Lužická, 407 77 Šluknov, pro XXX.  

3.2 Pozemky 
3.2.1 Zveřejnění záměru prodeje pozemku 
Usnesení č. 5/112R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnění záměru prodat ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  
P. p. č. část 2721/12, katastr: Šluknov, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1691-963/2012 vedené jako p. p. č. 
2721/17 – zastavěná plocha o výměře 6 m2 
účel: stavba trafostanice, minimální cena: dle znaleckého posudku 
3.2.2 Dodatek č. 1 ke smlouvě o provedení stavby na pozemku č. VIII/1014/2014/DC ze dne 

25.07.2014 
Usnesení č. 6/112R/2014: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o provedení stavby na pozemku č. VIII/1014/2014/DC mezi městem Šluknov a Správou 
a údržbou silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí, IČ 00080837 ze dne 
25.07.2014, kterým se upravuje název stavebníka,  dle předloženého návrhu.  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 
4.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve 

Šluknově“ 
Usnesení č. 7/112R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o dílo na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“, dle předloženého 
návrhu.  
4.2 VZMR na akci „Zateplení mateřské školy ulice Žižkova 1032 Šluknov“ – rozhodnutí 

zadavatele a schválení smlouvy o dílo 
Usnesení č. 8/112R/2014: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení mateřské školy ul. Žižkova 1032 Šluknov“, 
Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
(příloha č. 2) ze dne 07.08.2014. 
Usnesení č. 9/112R/2014: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Zateplení 
mateřské školy ul. Žižkova 1032 Šluknov“ na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, 
fyzická osoba Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ 42481431 za cenu 
2.599.972 Kč bez DPH. 
Usnesení č. 10/112R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a fyzickou osobou Miloslav Hantych, Markvartice 221, 407 42 Děčín, IČ 42481431 na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Zateplení mateřské školy ul. Žižkova 
1032 Šluknov“, za cenu 2.599.972 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 
4.3 Podání žádosti o poskytnutí podpory z Nadace partnerství pro projekt „Přírodní 

zahrada na Malém náměstí ve Šluknově“ 
Usnesení č. 11/112R/2014: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu 
z Nadace Partnerství pro projekt „Přírodní zahrada na Malém náměstí ve Šluknově“ dle 
předloženého návrhu.  

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


