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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 118. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 15. října 2014 v kancelá ři starostky  
Program jednání:  

1. Kontrola plnění usnesení 
2. ORŽP 

2.1   Schválení smlouvy č. 14168296 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního  
prostředí ČR na akci „Revitalizace zeleně VKP Křížový vrch ve Šluknově“ 

2.2   Schválení smlouvy č. STR 38_14 o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ na 
akci „Výsadba ovocné aleje na Knížecí“    

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení č. 1/118R/2014: Rada m ěsta Šluknov bere na v ědomí zprávu o pln ění Usnesení 
č. 8/117R/2014.  

2. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

2.1 Schválení smlouvy č. 14168296 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ž ivotního 
prost ředí ČR na akci „Revitalizace zelen ě VKP Křížový vrch ve Šluknov ě“  

Usnesení č. 2/118R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu č. 14168296 
mezi m ěstem Šluknov a Státním fondem životního prost ředí České republiky, se sídlem 
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha o poskytnutí podpory  ze Státního fondu životního prost ředí 
ČR v rámci Opera čního programu Životního prost ředí na akci „Revitalizace zelen ě VKP 
Křížový vrch ve Šluknov ě“ vedenou pod ident. č. EDS/SMVS 115D122003669, 
CZ.1.02/6.5.00/13.19949, IS SFZP 14168296 ve výši p odpory SFŽP 81.347,05 K č. 

Usnesení č. 3/118R/2014: Rada m ěsta Šluknov ukládá starostce m ěsta Šluknov Mgr. Ev ě 
Džumanové podepsat Smlouvu č. 14168296 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 
životního prost ředí ČR v rámci Opera čního programu Životního prost ředí na akci 
„Revitalizace zelen ě VKP Křížový vrch ve Šluknov ě“ vedenou pod ident. č. EDS/SMVS 
115D122003669, CZ.1.02/6.5.00/13.19949, IS SFZP 14168296. Termín spln ění do: 17.10.2014.   

2.2 Schválení smlouvy č. STR 38_14 o poskytnutí nada čního p říspěvku z Nadace ČEZ na 
akci „Výsadba ovocné aleje na Knížecí“  

Usnesení č. 4/118R/2014: Rada m ěsta Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu č. STR 
38_14 mezi m ěstem Šluknov a Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1351/3, 140 00 Praha 4 o 
poskytnutí nada čního p říspěvku z Nadace ČEZ na akci „Výsadba ovocné aleje na Knížecí“ 
ve výši 157.791 K č. 

Usnesení č. 5/118R/2014: Rada m ěsta Šluknov ukládá starostce m ěsta Šluknov Mgr. Ev ě 
Džumanové podepsat Smlouvu č. STR 38_14 o poskytnutí nada čního p říspěvku z Nadace 
ČEZ na akci „Výsadba ovocné aleje na Knížecí“. Termí n spln ění do: 17.10.2014.  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.         
starostka města 


