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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 24. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 10. srpna 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov – odvod finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele 

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2015 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově  
3.2 Doporučení Zastupitelstvu města Šluknov ke koupi Pivovarského rybníka  
3.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Výstavba chodníku v ul. Rumburská, k. ú. 

Šluknov“ – přímé zadání 
3.4 Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP pro projekt „Zateplení mateřské 

školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ 
3.5 Výběr finální varianty rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině 

4. Veřejná zakázka malého rozsahu - „Vánoční dekorace – náměstí“ – přímé zadání 
5. Informace starostky 
6. Diskuze  

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov – odvod finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele 

Usnesení č. 1/24R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy  
J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvkové organizace stanovuje odvod 
finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele ve výši 250.000 Kč, dle návrhu. 

2.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2015 

Usnesení č. 2/24R/2015: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4 za rok 2015, dle předloženého návrhu.  

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Údržba, svoz a likvidace veřejné zeleně ve Šluknově 

Usnesení č. 3/24R/2015: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 1 k Smlouvě o nájmu 
movité věci schválenou dne 08.12.2014 usnesením č. 22/02R/2014 mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 4/24R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby 
č. ORŽP 8/2015 na „Údržbu, svoz a likvidaci veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2015“ mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 
77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu 670.241,29 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu.  
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3.2 Doporučení Zastupitelstvu města Šluknov ke koupi Pivovarského rybníka 

Usnesení č. 5/24R/2015: Rada města Šluknov doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov 
schválit odkoupení Pivovarského rybníka na p. p. č. 142 v k. ú. Šluknov, dle předloženého 
návrhu.  

3.3 Veřejná zakázka malého rozsahu na akci „Výstavba chodníku v ul. Rumburská, k. ú. 
Šluknov“ – přímé zadání 

Usnesení č. 6/24R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Výstavba chodníku v ulici Rumburská, k. ú. Šluknov“ firmě Technické 
služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za nabídkovou cenu 
1.349.921 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 7/24R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 28/2015 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výstavba chodníku v ulici Rumburská, k. ú. 
Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem 
Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539 za cenu 1.349.921 Kč bez DPH, dle předloženého 
návrhu.  

3.4 Schválení smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP pro projekt „Zateplení mateřské 
školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ 

Usnesení č. 8/24R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. 15248563  
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu 
životního prostředí, mezi městem Šluknov a Státním fondem životního prostředí České 
republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, pro projekt „Zateplení mateřské 
školy ul. Svojsíkova 355 Šluknov“ dle  předloženého návrhu. 

3.5 Výběr finální varianty rozhleden na Jitrovníku a Grohmannově výšině 

Usnesení č. 9/24R/2015: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru „Varianty A“ pro 
rozhledny na Jitrovníku a Grohmannově výšině předložených XXX, dle návrhu.  

4. Veřejná zakázka malého rozsahu - „Vánoční dekorace – náměstí“ – přímé zadání 

Usnesení č. 10/24R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Kupní smlouvu na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu „Vánoční dekorace – náměstí“ mezi městem Šluknov a firmou MK 
– mont illuminations, s. r. o., se sídlem Průmyslová 6, 431 51 Klášterec nad Ohří, 
IČ 25424769, za celkovou cenu 226.834 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

5. Informace starostky 

Usnesení nepřijato. 

6. Diskuze  

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


