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Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 
Informace o přijatých usneseních 
z 26. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 18. září 2019 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor stavební úřad 

2.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu 
pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2018/1980/8404/02 – 
prodloužení smlouvy na další období 12 měsíců 

3. Odbor sociálních věcí 
3.1 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Šluknov – podpora terénní práce 2020“ 

4. Odbor ekonomický 
4.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města pro rok 2020 
4.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – odvod finančních prostředků do rozpočtu 

zřizovatele 
4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 

příspěvková organizace – schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do 
fondu investičního a odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele 

5. Odbor vedení města 
5.1 Kronikářka města Šluknov – odvolání a jmenování 

6. Odbor kultury 
6.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

7. Informace místostarosty 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/26R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 26. schůze rady města dne 
18.09.2019 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění. 

Usnesení č. 2/26R/2019: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 26. schůze rady města, 
z důvodu nepřítomnosti starostky města pí Mgr. Evy Džumanové člena rady města p. Jiřího 
Beneše.  

2. Odbor stavební úřad (OSÚ) 

2.1 Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování přístupu k českým technickým normám ve formátu 
pdf prostřednictvím služby ČSN online pro více uživatelů č. 2018/1980/8404/02 – 
prodloužení smlouvy na další období 12 měsíců  

Usnesení č. 3/26R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování 
přístupu k českým technickým normám ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN online pro 
více uživatelů č. 2018/1980/8404/02 mezi městem Šluknov a Českou agenturou pro standardizaci, 
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IČ 06578705, se sídlem Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1, na dobu 12 měsíců, za sjednanou 
cenu 5.000 Kč, dle návrhu. 

3. Odbor sociálních věcí (OSV) 

3.1 Žádost o poskytnutí neinvestiční dotace na projekt „Šluknov – podpora terénní práce 2020“ 

Usnesení č. 4/26R/2019: Rada města Šluknov schvaluje podání projektu „Šluknov – podpora 
terénní práce 2020“, identifikační kód projektu TP200008. 

Usnesení č. 5/26R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zajištění financování projektu „Šluknov – 
podpora terénní práce 2020“, identifikační kód projektu TP200008, podílem vlastních prostředků 
města Šluknov ve výši 34.952 Kč. 

4. Odbor ekonomický (OE) 

4.1 Program pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města pro rok 2020 

Usnesení č. 6/26R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Program pro poskytování 
účelových neinvestičních dotací z rozpočtu města pro rok 2020 včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2, 
dle předloženého návrhu.    

Usnesení č. 7/26R/2019: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na rok 2020 dle předloženého návrhu. 

4.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – odvod finančních prostředků do 
rozpočtu zřizovatele 

Usnesení č. 8/26R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Svojsíkova 352, Šluknov, stanovuje odvod finančních prostředků do 
rozpočtu zřizovatele, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 9/26R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Svojsíkova 352, Šluknov, schvaluje změnu závazných ukazatelů na rok 2019 
stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 
2019, dle předloženého návrhu. 

4.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu do 
fondu investičního a odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele 

Usnesení č. 10/26R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje převod finančních 
prostředků ve výši 630.000 Kč z rezervního fondu do fondu investičního, dle předloženého 
návrhu. 

Usnesení č. 11/26R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace stanovuje odvod finančních 
prostředků do rozpočtu zřizovatele, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/26R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje změnu závazných 
ukazatelů na rok 2019 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou 
organizací pro rok 2019, dle předloženého návrhu.  

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Kronikářka města Šluknov 

Usnesení č. 13/26R/2019: Rada města Šluknov odvolává z funkce kronikářky města Šluknov 
pí Ing. Annu Buškovou na základě její žádosti ke dni 30.09.2019. 

Usnesení č. 14/26R/2019: Rada města Šluknov jmenuje do funkce kronikářky města Šluknov pí 
Ing. Bc. Ivanu Lukešovou ke dni 01.10.2019. 
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6. Odbor kultury (OK) 

6.1 Návrh na uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních děl 

Usnesení č. 15/26R/2019: Rada města Šluknov schvaluje „Licenční smlouvu o veřejném 
provozování“ č. VP_2019_132469“ mezi městem Šluknov a společností OSA – Ochranný svaz 
autorský pro práva k dílům hudebním, z. s., se sídlem Čs. Armády 786/20, 160 56 Praha 6, 
IČ 63839997, na akci „Pivní slavnosti“ dne 31.08.2019, za sjednanou autorskou odměnu 1.543 Kč 
vč. DPH, dle přiloženého návrhu.  

7. Informace místostarosty 

 

8. Diskuze 

  

 

 

 

 
 
 
 
Ing. Marek Kopecký, v. r.   
místostarosta 
 
 
 
 
 
 


