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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 p řijatých usneseních 
ze 114. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 1. zá ří 2014 v kancelá ři starostky  
Program jednání:  

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OSM 

2.1   Smlouva o bezúplatném převodu majetku státu 
3. OK 

3.1 Smlouva o provedení uměleckého výkonu - Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše 
3.2 Smlouva na dodávku polygrafického výrobku – tisk Šluknovských novin 

4. OE 
4.1 Darovací smlouva o poskytnutí věcného daru pro Sbor dobrovolných hasičů města 

Šluknov 
4.2 Smlouva o průběžném poskytování služeb Centrální evidence zvířat a věcí ČR 

5. ORŽP 
 5.1 VZMR na akci „Pasport zeleně a inventarizace dřevin na veřejných prostranstvích města 

Šluknov“ – rozhodnutí zadavatele a schválení smlouvy o dílo 
 5.2 Podlimitní veřejná zakázka na akci „Rekonstrukce nám. Míru ve Šluknově - I. Etapa – 

zadání 
 5.3 VZMR na akci „Úprava veřejného prostranství na p. p. č. k. 678/1 a 678/3 k. ú. Šluknov“ – 

zadání 
6. Úkol pro vedoucí ORŽP pí Ing. Dagmar Mertlovou – vyčištění náhonu u rybníku „Zezulák“ 

a příprava návrhu jeho revitalizace 
7. Informace starostky  
8. Diskuze  

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení č. 1/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu o spln ění Usnesení 
č. 11/113R/2014. 

2. Odbor správy majetku (OSM)  

2.1 Smlouva o bezúplatném p řevodu majetku státu  

Usnesení č. 2/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o bezúplatném p řevodu 
majetku státu mezi m ěstem Šluknov a Českou republikou – Ministerstvem práce 
a sociálních v ěcí, Na Poříčím právu 376/1, 128 01 Praha 2, I Č 00551023.    

3. Odbor kultury (OK)  

3.1 Smlouva o provedení um ěleckého výkonu - Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše  

Usnesení č. 3/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o provedení um ěleckého 
výkonu: „Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše“ ve Šluk novském zámku dne 26.09.2014 mezi 
městem Šluknov a spole čností Cimbálová muzika Bohuslava Eliáše, Na Pískovn ě 492, 
460 14 Liberec 12, I Č:69394377, za kone čnou cenu 7.500 K č, dle p ředloženého návrhu. 

3.2 Smlouva na dodávku polygrafického výrobku – tis k Šluknovských novin  
Usnesení č. 4/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dodávce 
polygrafického výrobku – tisk Šluknovských novin me zi městem Šluknov jako odb ěratelem 
a ŠOS mediální grafiky a polygrafie, Ji říkovská 840/4, 408 01 Rumburk, I Č: 00497029 jako 
dodavatelem, dle p ředloženého návrhu.  
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4. Odbor ekonomický (OE)  

4.1 Darovací smlouva o poskytnutí v ěcného daru pro Sbor dobrovolných hasi čů města 
Šluknov  

Usnesení č. 5/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje Darovací smlouvu  
o poskytnutí v ěcného daru pro Sbor dobrovolných hasi čů města Šluknov mezi m ěstem 
Šluknov a firmou BRAVO Šluknov, s. r. o., nám. Míru  344, 407 77 Šluknov, I Č 28680090, dle 
předloženého návrhu.   

4.2 Smlouva o pr ůběžném poskytování služeb Centrální evidence zví řat a věcí ČR 

Usnesení č. 6/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu 
o průběžném poskytování služeb Centrální evidence zví řat a věcí ČR mezi m ěstem Šluknov 
a firmou Datak, s. r. o., Okružní 592, 280 02 Kolín  V, IČ 62968203, dle p ředloženého návrhu. 

5. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

5.1 VZMR na akci „Pasport zelen ě a inventarizace d řevin na ve řejných prostranstvích 
města Šluknov“ – rozhodnutí zadavatele a schválení sm louvy o dílo  

Usnesení č. 7/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a bere na v ědomí v rámci ve řejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Pasport zelen ě a inventarizace d řevin na ve řejných 
prostranstvích m ěsta Šluknov“, Protokol o otevíraní obálek a (p říloha č. 1) a Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek (p říloha č. 2 a 3) ze dne 07.08.2014 a 28.08.2014. 

Usnesení č. 8/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o vylou čení uchaze če z další 
účasti v zadávacím řízení v rámci ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Pasport zelen ě 
a inventarizace d řevin na ve řejných prostranstvích m ěsta Šluknov“, firmy Zahradní 
a krajiná řská tvorba, spol. s r. o., I Č 46344535 a to v souladu s doporu čením Hodnotící 
komise na ve řejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. o ve řejných 
zakázkách, v platném zn ění. 

Usnesení č. 9/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o výb ěru nejvhodn ější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro ve řejnou zakázku malého rozsahu na akci „Pasport zelen ě a 
inventarizace d řevin na ve řejných prostranstvích m ěsta Šluknov“, na základ ě doporu čení 
Hodnotící komise na výše uvedenou ve řejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako 
nejvhodn ější p ředložil uchaze č, firma HRDLI ČKA, spol. s r. o., se sídlem nám. 9. kv ětna 45, 
266 01 Tetín, IČ 18601227 za cenu 535.500 K č bez DPH. 

Usnesení č. 10/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi m ěstem 
Šluknov a firmou HRDLI ČKA, spol. s r. o., se sídlem nám. 9. kv ětna 45, 266 01 Tetín, 
IČ 18601227 na realizaci ve řejné zakázky malého rozsahu na akci „Pasport zelen ě 
a inventarizace d řevin na ve řejných prostranstvích m ěsta Šluknov“, za cenu 535.500 K č bez 
DPH, dle p ředloženého návrhu.  

5.2 Podlimitní ve řejná zakázka na akci „Rekonstrukce nám. Míru ve Šlu knov ě - I. Etapa – 
zadání 

Usnesení č. 11/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení podlimitní ve řejné 
zakázky na stavební práce „Rekonstrukce nám. Míru v e Šluknov ě – I. etapa“ v souladu 
s § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., zákona o ve řejných zakázkách v platném 
znění firm ě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539 za nabídkovou cenu 9.048.124 K č bez DPH. 

Usnesení č. 12/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 27/2014 
na podlimitní ve řejnou zakázku na akci „Rekonstrukce nám. Míru ve Šl uknov ě – I. etapa“ 
mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l s r. o., sídlem Císa řský 378, 
407 77 Šluknov, I Č 25410539 za cenu ve výši 9.048.124 K č bez DPH, dle p ředloženého 
návrhu.  
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5.3 VZMR na akci „Úprava ve řejného prostranství na p. p. č. k. 678/1 a 678/3 
k. ú. Šluknov“ – zadání  

Usnesení č. 13/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o p řidělení ve řejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Úprava ve řejného prostranství na p. p. č. k. 678/1 a 678/3 k. ú. 
Šluknov“ firm ě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císa řský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539 za nabídkovou cenu 528.344,70 K č bez DPH.  

Usnesení č. 14/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 28/2014 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Úprava ve řejného prostranství na p. p. č. k. 
678/1 a 678/3 k. ú. Šluknov“ mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l 
s r. o., sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539 za cenu ve výši 528.344,70,- K č bez 
DPH, dle p ředloženého návrhu.  

6. Úkol pro vedoucí ORŽP pí Ing. Dagmar Mertlovou –  vyčišt ění náhonu u rybníku 
„Zezulák“ a p říprava návrhu jeho revitalizace  

Usnesení č. 15/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov ukládá vedoucí ORŽP pí Ing. Dagmar 
Mertlové zajistit vy čišt ění náhonu rybníku „Zezulák“. Termín: do 31.10.2014.   

Usnesení č. 16/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov ukládá vedoucí ORŽP pí Ing. Dagmar 
Mertlové zpracovat návrh na celkovou revitalizaci r ybníku „Zezulák“. Termín: do 30.11.2014.  

Usnesení č. 17/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov ukládá vedoucí ORŽP pí Ing. Dagmar 
Mertlové zajistit zadání zpracování PD na rekonstru kci ve řejného osv ětlení na sídlišti v četně 
vybudování osv ětlení na víceú čelovém h řišti na sídlišti. Termín: do 31.10.2014.  

Usnesení č. 18/114R/2014: Rada m ěsta Šluknov ukládá vedoucí ORŽP pí Ing. Dagmar 
Mertlové zajistit zadání zpracování PD na „Centrum záchranných služeb“. Termín do 
31.12.2014. 

7. Informace starostky   

Usnesení nep řijato.  

8. Diskuze   

Usnesení nep řijato.  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.          
starostka města 


