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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 75. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 10. května 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres 
Děčín 

2.2 Určení obřadních dnů a místa pro uzavírání sňatků 
2.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby „Stěhovací a montážní práce – rekonstrukce 

radnice 2017“ 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou 
zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 685 ul. Jiráskova a č. 
p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“ 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z MV ČR na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice ve 

Šluknově“ 
4.2 Čerpání prostředků z Ekologického fondu města Šluknov 
4.3 Schválení spoluúčasti k financování investičních projektů z Programu prevence kriminality 
4.4 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouva o dílo na veřejnou zakázku 

malého rozsahu (VZMR) na akci „Obnova garážových vrat hasičské stanice Šluknov“ 
4.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Oprava 

zatrubněného potoka v ulici Přemyslova“ 
4.6 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Stavební úpravy 

hřbitova ve Šluknově, úpravy komunikace u kaple“ 
5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Jmenování ředitelky příspěvkové organizace Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres 
Děčín   

Usnesení č. 1/75R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, jmenuje do vedoucího 
pracovního místa ředitelky Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín pí Mgr. Renatu 
Sochorovou s účinností od 01.06.2017. 

2.2 Určení obřadních dnů a místa pro uzavírání sňatků 

Usnesení č. 2/75R/2017: Rada města Šluknov určuje podle § 11a odst. 3 zákona č. 301/2000 Sb., 
o matrikách, ve znění pozdějších předpisů krbovou místnost Domu kultury místem pro uzavírání 
sňatků. 
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2.3 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby „Stěhovací a montážní práce – rekonstrukce 
radnice 2017“ 

Usnesení č. 3/75R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby „Stěhovací a montážní práce – rekonstrukce radnice 2017“ s firmou Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 254 10 539, DIČ CZ25410539.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření Smlouvy o dílo na 
veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR) na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 685 ul. 
Jiráskova a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“ 

Usnesení č. 4/75R/2017: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí v rámci veřejné zakázky 
malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 685 ul. Jiráskova a č. p. 1093 ul. Lužická, 
Šluknov“, Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek (Příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 
27.04.2017. 

Usnesení č. 5/75R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o výběru nejvhodnější nabídky v rámci 
zadávacího řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 685 
ul. Jiráskova a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“, na základě doporučení Hodnotící komise na výše 
uvedenou veřejnou zakázku, a to nabídky, kterou jako nejvhodnější předložil uchazeč, firma RI 
OKNA, a. s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862 za cenu 1.295.297 Kč bez DPH. 

Usnesení č. 6/75R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou RI OKNA, a. s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862, na veřejnou zakázku malého 
rozsahu na akci „Výměna oken a dveří na č. p. 685 ul. Jiráskova a č. p. 1093 ul. Lužická, Šluknov“, 
za cenu 1.295.297 Kč bez DPH, dle předloženého návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Podání žádosti o poskytnutí podpory z MV ČR na akci „Rekonstrukce požární zbrojnice ve 
Šluknově“ 

Usnesení č. 7/75R/2017: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z MV ČR pro 
projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice ve Šluknově“, včetně závazku spolufinancování projektu 
v minimální výši 50 % z celkových uznatelných nákladů projektu dle  předloženého návrhu a 
pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 

4.2 Čerpání prostředků z Ekologického fondu města Šluknov 

Usnesení č. 8/75R/2017: Rada města Šluknov schvaluje uvolnění finančních prostředků 
z Ekologického fondu města Šluknov ve výši 97.607,80 Kč vč. DPH na obnovu alejí v Karlově údolí, 
dle  předloženého návrhu. 

4.3 Schválení spoluúčasti k financování investičních projektů z Programu prevence kriminality 

Usnesení č. 9/75R/2017: Rada města Šluknov schvaluje spoluúčast k projektu Šluknov  
– Sportovní hřiště Budišínská financovaného z Programu prevence kriminality 2017 k přidělené 
dotaci ve výši 270.000 Kč, minimálně však ve výši 10 % z celkové částky projektu.  

Usnesení č. 10/75R/2017: Rada města Šluknov schvaluje spoluúčast k projektu Šluknov  
– Osvětlení rizikových míst financovaného z Programu prevence kriminality 2017 k přidělené 
dotaci ve výši 270.000 Kč, minimálně však ve výši 10 % z celkové částky projektu. 

4.4 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a Smlouva o dílo na veřejnou zakázku 
malého rozsahu (VZMR) na akci „Obnova garážových vrat hasičské stanice Šluknov“ 

Usnesení č. 11/75R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou SAMAT, spol. s r. o., sídlem Nádražní 259, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, IČ 402 29 017, na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova garážových vrat hasičské stanice Šluknov“, za 
cenu 300.341 Kč bez DPH, tj. 363.412,61 Kč vč. DPH, dle předloženého návrhu. 

4.5 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Oprava 
zatrubněného potoka v ulici Přemyslova“ 

Usnesení č. 12/75R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 32/2017 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Oprava zatrubněného potoka v ulici Přemyslova“ mezi 
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městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539, za cenu ve výši 318.360,63 Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu. 

4.6 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) a Smlouva o dílo na akci „Stavební úpravy 
hřbitova ve Šluknově, úpravy komunikace u kaple“ 

Usnesení č. 13/75R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Stavební úpravy hřbitova ve Šluknově, úpravy komunikace  
u kaple“ firmě Technické služby Šluknov, spol. s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, 
za nabídkovou cenu 2.666.150,60 Kč včetně DPH. 

Usnesení č. 14/75R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 31/2017 na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Stavební úpravy hřbitova ve Šluknově, úpravy 
komunikace u kaple“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., se 
sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, za cenu ve výši 2.666.150,60 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu. 

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 

 
 
 
 
    
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


