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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 30. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 13. listopadu 2019 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správa majetku 

2.1 Pronájem prostor sloužících k podnikání – Cukrárna ve Šluknovském zámku a Bar 
na sále Domu kultury 

2.2 Pozemky 
3. Odbor rozvoje a životního prostředí 

3.1 Smlouva o dílo na akci „Cyklostezka Šluknov-Fukov – Nový most přes Sprévu“ 
3.2 Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického 

zařízení k distribuční soustavě 
4. Odbor sociálních věcí 

4.1 Transformace poskytované sociální služby - Pečovatelské služby města Šluknov 
5. Odbor ekonomický 

5.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2019 
5.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12 za rok 2019 

6. Odbor vnitřní správy 
6.1 Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín za školní rok 

2018/2019 
6.2 Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ  
6.3 Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/30R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 30. schůze rady města 
dne 13.11.2019 dle předloženého návrhu.  

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pronájem prostor sloužících k podnikání – Cukrárna ve Šluknovském zámku a Bar 
na sále Domu kultury 

Usnesení č. 2/30R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu 
prostor sloužících k podnikání mezi městem Šluknov a firmou SUPRA CREDIT, s. r. o., se 
sídlem Vrchlického 806/2, 408 01 Rumburk, IČ 24128830, zastoupená jednatelem XXX, na 
pronájem prostor v objektu č. p. 321 v ul. T. G. Masaryka na p. p. č. 200 v k. ú. Šluknov – 
za účelem provozování baru ve 2. NP, dle předloženého návrhu. 
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2.2 Pozemky 

2.2.1 Zveřejnění záměru pronájmu pozemků 

Usnesení č. 3/30R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze 
svého majetku níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 11/1, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 898 m2 
P. p. č.: 11/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.314 m2 
účel: sekání trávy, pastva ovcí, cena: 0,10Kč/m2/rok 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouva o dílo na akci „Cyklostezka Šluknov-Fukov – Nový most přes Sprévu“ 

Usnesení č. 4/30R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo č. ORŽP 35/2019 
na veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Cyklostezka Šluknov-Fukov – Nový most 
přes Sprévu“ mezi městem Šluknov a Projektovou kanceláři VANER, s. r. o., sídlem 
V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9, IČ 49685490 za nabídkovou cenu 133.400 Kč bez DPH. 

3.2 Dodatek ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného 
elektrického zařízení k distribuční soustavě 

Usnesení č. 5/30R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek ke smlouvě o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV (NN), uzavřené na základě žádosti o připojení č. 4121478338.  

4. Odbor sociálních věcí (OSV) 

4.1 Transformace poskytované sociální služby - Pečovatelské služby města Šluknov 

Usnesení č. 6/30R/2019: Rada města Šluknov souhlasí s přípravou transformace 
Pečovatelské služby – identifikátor sociální služby 1088856 dle požadavků a doporučení 
Krajského úřadu v Ústí nad Labem.   

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2019 

Usnesení č. 7/30R/2019: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2019.   

5.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 12 za rok 2019 

Usnesení č. 8/30R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 12 za rok 2019 dle předloženého návrhu.  

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Výroční zpráva Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín za školní rok 
2018/2019 

Usnesení č. 9/30R/2019: Rada města Šluknov bere na vědomí Výroční zprávu Základní 
školy J. Vohradského Šluknov za školní rok 2018/2019. 

6.2 Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce ZŠ  

Usnesení č. 10/30R/2019: Rada města rozhoduje o přiznání mimořádné odměny ředitelce 
Základní školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, p. Mgr. Renatě Sochorové dle 
návrhu. 
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6.3 Návrh na přiznání mimořádné odměny ředitelce MŠ 

Usnesení č. 11/30R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přiznání mimořádné odměnu 
ředitelce Mateřské školy Šluknov Bc. Janě Korečkové dle návrhu.   

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města  


