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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 64. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 21. prosince 2016 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Vrácení nájemného Českému rybářskému svazu, místní organizaci Šluknov 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Zjednodušené podlimitní řízení na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 
3.2 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 

elektrické energie – smlouva č- Z_S14_12_8120057765  
4. Odbor vedení města 

4.1 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru – Zámecký ples 2017 
4.2 Jmenování člena Sboru pro občanské záležitosti 

5. Odbor správy majetku 
5.1 Zrušení usnesení Rady města Šluknov č. 4/63R/2016  

6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Vrácení nájemného Českému rybářskému svazu, místní organizaci Šluknov  

Usnesení č. 1/64R/2016: Rada města Šluknov schvaluje vrátit nájemné Českému rybářskému 
svazu, Místní organizaci Šluknov, Na Hrázi 837, Šluknov, ve výši 1.243 Kč za rok 2016 dle čl. IV 
nájemní smlouvy č. 47/NR-2006. 

Usnesení č. 2/64R/2016: Rada města Šluknov schvaluje vrátit nájemné Českému rybářskému 
svazu, Místní organizaci Šluknov, Na Hrázi 837, Šluknov, ve výši 6.270 Kč za rok 2016 dle čl. IV 
nájemní smlouvy č. 25/NR-2012. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Zjednodušené podlimitní řízení na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 3/64R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
podlimitní veřejnou zakázku na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“, a to za použití 
elektronického nástroje a oslovením firem dle návrhu. 

Usnesení č. 4/64R/2016: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně 
plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ ve složení: 
Mgr. Bc. Rudolf Sochor, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal Bušek, Zdeněk Polesný, Bc. Zdeněk 
Černý, náhradníci: Bc. Marek Kopecký, Ing. Petr Masopust, Mgr. Eva Džumanová, Ing. Bc. Ivana 
Lukešová a Ing. Stanislav Mašek.  

3.2 Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce 
elektrické energie – smlouva č- Z_S14_12_8120057765 

Usnesení č. 5/64R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – Smlouva 
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č. Z_S14_12_8120057765 mezi městem Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035, dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku 
Mgr. Evu Džumanovou podpisem smlouvy.  

4. Odbor vedení města (OVM) 

4.1 Darovací smlouva o poskytnutí finančního daru – Zámecký ples 2017 

Usnesení č. 6/64R/2016: Rada města Šluknov schvaluje Darovací smlouvu o poskytnutí finančního 
daru ve výši 10.000 Kč na Zámecký ples – reprezentativní ples města Šluknov, konaný dne 
01.04.2017 ve Šluknovském zámku, mezi společností TOPOS, a. s., IČ 613 25 155, se sídlem 
Královská 777, 407 77 Šluknov, zastoupenou předsedou představenstva p. Ing. Vladimírem 
Kinským (dárce) a městem Šluknov (obdarovaný), dle návrhu. 

4.2 Jmenování člena Sboru pro občanské záležitosti 

Usnesení č. 7/64R/2015: Rada města Šluknov stanovuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích počet členů Sboru pro občanské záležitosti na 13, s účinností od 
01.01.2017. 

Usnesení č. 8/64R/2015: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce členky Sboru pro občanské záležitostí paní 
Barboru Justovou ode dne 01.01.2017. 

5. Odbor správy majetku 

5.1 Zrušení usnesení Rady města Šluknov č. 4/63R/2016 

Usnesení nepřijato.

6. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


