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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 
z 68. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 13. února 2017 v krbové místnosti Domu k ultury  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prost ředí 

2.1 Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na 
akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

2.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory z MZ ČR „Údržba a obnova stávajících kulturních prvků 
venkovské krajiny“ o dotaci na projekt „Oprava hasičské zbrojnice v místní části Šluknov – 
Císařský“ 

1. Kontrola pln ění usnesení  

  

2. Odbor rozvoje a životního prost ředí 

2.1 Rozhodnutí zadavatele o výb ěru nejvhodn ější nabídky na podlimitní ve řejnou zakázku na 
akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknov ě“ 

Usnesení č. 1/68R/2017: Rada m ěsta Šluknov projednala a bere na v ědomí v rámci podlimitní 
veřejné zakázky na akci „Stavební úpravy radnice ve Šl uknov ě“, Protokol o otevíraní obálek 
a (příloha č. 1 důvodové zprávy) ze dne 07.02.2017 a Zprávu o hodnoce ní nabídek (p říloha č. 2 
důvodové zprávy) ze dne 08.02.2017.  

Usnesení č. 2/68R/2017: Rada m ěsta Šluknov rozhoduje o výb ěru nejvhodn ější nabídky v rámci 
zadávacího řízení na podlimitní ve řejnou zakázku na akci „Stavební úpravy radnice ve Š luknov ě“, 
na základ ě doporu čení Hodnotící komise na výše uvedenou ve řejnou zakázku, a to nabídky, 
kterou jako nejvhodn ější p ředložil uchaze č, CL-EVANS, s. r. o., Bulharská 1557, 470 01 Česká 
Lípa 2, IČ 26768607 za cenu 20.189.449,81 K č bez DPH.  

2.2 Podání žádosti o poskytnutí podpory z MZ ČR „Údržba a obnova stávajících kulturních 
prvk ů venkovské krajiny“ o dotaci na projekt „Oprava has ičské zbrojnice v místní části 
Šluknov – Císa řský“ 

Usnesení č. 3/68R/2017: Rada m ěsta Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu z MZ  ČR pro 
projekt „Oprava hasi čské zbrojnice v místní části Šluknov – Císa řský“, v četně závazku 
spolufinancování projektu v minimální výši 30 % z c elkových uznatelných náklad ů projektu 
dle  p ředloženého návrhu a pov ěřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti.  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 
 
 


