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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 92. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 27. listopadu 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov 
2.2 Jmenování členů Školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov 
2.3 Darovací smlouva MŠ 
2.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Equica, a. s. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 08/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopií 

desek zastavení“  
3.2 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí, č. 

17_NN_1008448066 
3.3 Projektová dokumentace „PD – Revitalizace objektu tribuny v areálu městského stadionu Slávy 

Novotného, Šluknov“ 
3.4 Odstoupení od smlouvy o dílo na akci „Obnova schodiště vily č. p. 638 – knihovna a LŠU 

Šluknov" 
3.5 „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ 
3.6 Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

4. Informace starostky 
5. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/92R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 92. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ Šluknov 

Usnesení č. 2/92R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o přiznání mimořádné odměny ředitelce 
Mateřské školy Šluknov Evě Heinzové dle návrhu.  

2.2 Jmenování členů Školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 3/92R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského Šluknov 
jmenuje dle § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a podle § 102 odst. 2 
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů jmenuje 
s účinností od 27.11.2017 do funkce členky Školské rady Základní školy J. Vohradského Šluknov 
vedoucí Odboru ekonomického Městského úřadu Šluknov Ing. Janu Kociánovou, vedoucí Odboru 
vnitřní správy Městského úřadu Šluknov Ing. Evu Baborákovou a pracovnici Odboru vnitřní správy 
Městského úřadu Šluknov Silvii Slavíkovou, DiS.  

2.3 Darovací smlouva MŠ 

Usnesení č. 4/92R/2017: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi společností Travel 
Free, s. r. o., Václavské náměstí 53, 110 00 Praha 1, IČ 26739780 a Mateřskou školou Šluknov, 
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příspěvkovou organizací, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, IČ 73983836, na poskytnutí cukrovinek 
v hodnotě 4.100 Kč dle návrhu.  

2.4 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou Equica, a. s. 

Usnesení č. 5/92R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi městem 
Šluknov a společností Equica, a. s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany, 
IČ 26490951, DIČ CZ26490951 na zpracování analýzy a návrhu řešení problematiky související 
s General Data Protection Regulation, neboli Obecným nařízením na ochranu osobních údajů (dále 
také „GDPR), kterým se prodlužuje termín plnění díla a zároveň snižuje celková cena za dílo 
o 50.000 Kč bez DPH, dle návrhu.  

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 08/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopií 
desek zastavení“ 

Usnesení č. 6/92R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 08/2017 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. II“ od Taubenheimer Dorfclub 
e.V (příspěvek dárce Jan Boris Wujesch, Bautzen, ze SRN), ve výši 1.000 Euro.  

3.2 Smlouva o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí, 
č. 17_NN_1008448066 

Usnesení č. 7/92R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě nízkého napětí, číslo 17_NN_1008448066 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.  

3.3 Projektová dokumentace „PD – Revitalizace objektu tribuny v areálu městského stadionu 
Slávy Novotného, Šluknov“ 

Usnesení č. 8/92R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo  
č. ORŽP 21/2017 na akci „PD – Revitalizace objektu tribuny v areálu městského stadionu Slávy 
Novotného, Šluknov„ mezi městem Šluknov a S.A.W. Consulting, s. r. o., Jaroslav Zavadil, DiS., 
Prašná 2324, 407 47 Varnsdorf, IČ 287 18 836, kterým se prodlužuje termín plnění díla do 31.05.2018, 
dle předloženého návrhu. 

3.4 Odstoupení od smlouvy o dílo na akci „Obnova schodiště vily č. p. 638 – knihovna a LŠU 
Šluknov" 

Usnesení č. 9/92R/2017: Rada města Šluknov schvaluje odstoupení od smlouvy  
o dílo č. ORŽP 36/2017 na akci „Obnova schodiště vily č. p. 638 – knihovna a LŠU Šluknov" s BcA. 
Milošem Kubištou, Kyjovská 2/8 Krásná Lípa 40746, IČ 012 37 829 na plnění předmětu díla z důvodu 
porušení smlouvy podstatným způsobem, tedy nedokončením rozsahu prací v částečném plnění. 

3.5 „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ 

Usnesení č. 10/92R/2017: Rada města Šluknov bere na vědomí informaci – shrnutí skutečností ke 
stavbě „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ a rozhoduje 
o právní konzultaci pro stanovení dalšího postupu v rámci této nedokončené stavby.  

3.6 Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na akci „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ 

Usnesení č. 11/92R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo č. 17/2017 na 
realizaci akce „Stavební úpravy radnice ve Šluknově“ mezi městem Šluknov a firmou CL-EVANS, 
s. r. o., Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa 2, IČ 26768607 za cenu 1.054.575,32 Kč včetně DPH, dle 
předloženého návrhu.  

4. Informace starostky 
  

5. Diskuze 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


