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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 
z 20. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 29. června 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. OSM 

2.1 Pozemky 
3. OK 

3.1 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a PLASTON CR, s. r. o. – 
Zámecké slavnosti 2015 

4. Jmenování vedoucího Odboru rozvoje a životního prostředí 
5. OE 

5.1 Návrh směrnice č. 3/2015 – podpisové vzory 
6. ORŽP 

6.1 Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ pro projekt 
„Oranžové hřiště ve městě Šluknov“ 

6.2 Schválení poskytnutí dotace v rámci operačního programu Životního prostředí 
podporovaných z FS a Evropského fondu pro regionální rozvoj na akci „ Zateplení 
mateřské školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ 

6.3 VZMR na akci – „PD – Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině, 
Šluknov“ 

6.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 - 
2025“ 

6.5 VZMR na akci „Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov – 55 ks“ – 
rozhodnutí zadavatele 

6.6 VZMR na akci „Oprava nadřímsových žlabů na západním křídle budovy Základní školy 
J. Vohradského ve Šluknově“ – zrušení zadávacího řízení  

7. Odvolání a jmenování člena Komise rozvoje a životního prostředí a Ústřední inventarizační  
a likvidační komise 

8. Zrušení usnesení RM 
9. Informace starostky 
10. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/20R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 4/07R/2015.  

Usnesení č. 2/20R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o prodloužení úkolu dle  Usnesení 
Rady města Šluknov č. 2/09R/2015 o 1 měsíc, tj. do 31.07.2015.  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky 

2.1.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 3/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 30.06.2015 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

P. p. č. 1219, katastr:  Císařský, 
druh pozemku: zahrada, výměra: 131 m2  
účel: zřízení zahrady, cena: 2,50 Kč/m2/rok 
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2.1.2 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 4/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 30.06.2015 XXX, za cenu 2,50 Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady.  

P. p. č. 75, katastr:  Království, 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 174 m2 
účel: zahrada, minimální cena: 2,50 Kč/m2/rok 

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva o reklamě a propagaci mezi městem Šluknov a PLASTON CR, s. r. o. 
– Zámecké slavnosti  

Usnesení č. 5/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o reklamě  
a propagaci mezi městem Šluknov a společností PLASTON CR, s. r. o, Královská 1972, 407 
77 Šluknov, IČ 48292079, na propagaci společnosti PLASTON CR, s. r. o. na kulturní akci – 
Zámecké slavnosti 2015 ve dnech 26.06. – 27.06.2015, za úplatu ve výši 10.000 Kč bez DPH, 
dle návrhu.  

4. Jmenování vedoucího Odboru rozvoje a životního prostředí 

Usnesení č. 6/20R/2015: Rada města Šluknov jmenuje na návrh tajemnice podle  
§ 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, po provedeném 
výběrovém řízení podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územně samosprávných celků 
v platném znění do funkce vedoucího Odboru rozvoje a životního prostředí Městského 
úřadu Šluknov  pana Mgr. Martina Chrousta, XXX, s účinností od 01.07.2015.  

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Návrh směrnice č. 3/2015 – podpisové vzory 

Usnesení č. 7/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 3/2015  
– Podpisové vzory s účinností od 01.07.2015 dle předloženého návrhu.  

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 Schválení smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z Nadace ČEZ pro projekt 
„Oranžové hřiště ve městě Šluknov“ 

Usnesení č. 8/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje smlouvu o poskytnutí příspěvku  
č. OH 14_15 s Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, pro projekt „Oranžové 
hřiště ve městě Šluknov“ dle  předloženého návrhu.  

6.2 Schválení poskytnutí dotace v rámci operačního programu Životního prostředí 
podporovaných z FS a Evropského fondu pro regionální rozvoj na akci „ Zateplení 
mateřské školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ 

Usnesení č. 9/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje přijetí podpory v rámci operačního 
programu Životního prostředí podporovaných z FS a Evropského fondu pro regionální 
rozvoj na akci „Zateplení mateřské školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ vedenou pod ident. č. 
EDS/SMVS 115D22200662, z OPŽP a SFŽP ve výši 2.029.563 Kč za podmínek podpory dle 
předloženého znění, uvedených v rozhodnutí a registraci akce.  

Usnesení č. 10/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje spolufinancování akce „Zateplení 
mateřské školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“, vedené pod ident. č. EDS/SMVS 115D22200662, 
z vlastních zdrojů ve výši 822.835 Kč.  

6.3      VZMR na akci – „PD – Výstavba rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině,        
Šluknov“ 

Usnesení č. 11/20R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání 
nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „PD – Výstavba rozhleden na 
Jitrovníku a Grohmannově výšině, Šluknov“, a to za použití elektronického nástroje města – 
EZAK a oslovením firem dle návrhu.  
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Usnesení č. 12/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání 
nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „PD – Výstavba rozhleden na 
Jitrovníku a Grohmannově výšině, Šluknov“, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 13/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která 
současně plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „PD – Výstavba rozhleden na 
Jitrovníku a Grohmannově výšině, Šluknov“ ve složení: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), 
Ing. Stanislav Mašek, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Bc. Marek Kopecký (členové) 
a náhradníci: Bc. Zdeněk Černý, Božena Naňáková, Zdeněk Polesný,  
Bc. Andrea Přidalová, Ing. Petr Masopust.  

6.4 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 
- 2025“ 

Usnesení č. 14/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 SoD č. ORŽP 4/2015 
na akci „Strategický plán rozvoje města Šluknov 2015 – 2025“ mezi městem Šluknov 
a firmou Ing. Luďkem Suchomelem, MBA, Sportovní 78, 468 51 Smržovka, IČ 40180921, 
s prodloužením termínu ukončení do 31.08.2015, dle návrhu.  

6.5 VZMR na akci „Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov – 55 ks“ – 
rozhodnutí zadavatele 

Usnesení č. 15/20R/2015: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken na objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov – 55 
ks“, Protokol o otevíraní obálek a (příloha č. 1) a Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek 
(příloha č. 2) ze dne 25.06.2015.  

Usnesení č. 16/20R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky 
v rámci zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken na 
objektu ZŠ J. Vohradského, Šluknov – 55 ks“, 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 u Šluknova, IČ 47283858, za cenu 
1.217.694 Kč bez DPH.  

Usnesení č. 17/20R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem 
Šluknov a firmou SIOPS spol. s r. o., Vilémov čp. 4, 407 80 Vilémov u Šluknova,  
IČ 47283858, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výměna oken na objektu 
ZŠ J. Vohradského, Šluknov – 55 ks“, za cenu 1.217.694 Kč bez DPH, tj. 1.473.410 Kč s 21 % 
DPH, dle předloženého návrhu.   

6.6      VZMR na akci „Oprava nadřímsových žlabů na západním křídle budovy Základní   
           školy J. Vohradského ve Šluknově“ – zrušení zadávacího řízení 

Usnesení č. 18/20R/2015: Rada města Šluknov ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu na akci „Oprava nadřímsových žlabů na západním křídle budovy Základní 
školy J. Vohradského ve Šluknově“, z důvodů nepodání žádné nabídky, dle předloženého 
návrhu.  

7. Odvolání a jmenování člena Komise rozvoje a životního prostředí a Ústřední 
inventarizační a likvidační komise 

Usnesení č. 19/20R/2015: Rada města Šluknov odvolává na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, z funkce členky Komise rozvoje  
a životního prostředí pí Ing. Dagmar Mertlovou ke dni 30.06.2015.  

Usnesení č. 20/20R/2015: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce člena Komise rozvoje  
a životního prostředí p. Mgr. Martina Chrousta od 01.07.2015.   

Usnesení č. 21/20R/2015: Rada města Šluknov odvolává na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, z funkce člena Ústřední inventarizační 
a likvidační komise p. Ladislava Růžičku ke dni 30.06.2015.  
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Usnesení č. 22/20R/2015: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce členky Ústřední inventarizační 
a likvidační komise pí Ing. Janu Kociánovou od 01.07.2015. 

8. Zrušení usnesení RM 
 
Usnesení nepřijato. 

9. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

10. Diskuze  

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


