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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 32. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 11. prosince 2019 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Záměr pronájmu prostor k podnikání – rozšíření provozu kavárny ve Šluknovském zámku 
2.2 Pozemky 
2.3 Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel na období 2020 – 2022 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí 
3.1 Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 
3.2 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. ORŽP 18/2013 
3.3 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2020  
3.4 Dodatky ke smlouvám s firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., na zajištění 

komunálních služeb od roku 2020 
4. Odbor vnitřní správy 

4.1 Odměna pro ředitelky ZŠ a MŠ 
4.2 Úprava platů ředitelek ZŠ a MŠ 
4.3 Přijetí účelového určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 
4.4 Žádost MŠ Šluknov – realizace projektu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ 
4.5 Rámcová příkazní smlouva na slušné pohřbení 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Návrh Směrnice č. 7/2019 – Pokladní řád 
5.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 14 za rok 2019 
5.3 Projednání návrhu rozpočtu města Šluknov za rok 2020 
5.4 Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Šluknov na období 2020 – 2024 
5.5 Základní škola J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov – odpisový plán na rok 2019, 

2020 
5.6 Návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2020 
5.7 Návrh rozpočtu Mateřské školy, Svojsíkova 352, Šluknov na rok 2020 

6. Odbor vedení města 
6.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2020 
6.2 Dodatek č. 3 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 ze dne 01.03.2018   
6.3 Darovací smlouva 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 32. schůze rady města dne 
11.12.2019 dle předloženého návrhu, po jeho doplnění.  
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2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Záměr pronájmu prostor k podnikání – rozšíření provozu kavárny ve Šluknovském zámku 

Usnesení č. 2/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory 
sloužící k podnikání o výměře 37,85 m2 v 1. NP budovy č. p. 642 na st. p. p. č. 167 v k. ú. Šluknov 
v obci Šluknov.  

2.2 Pozemky  

2.2.1 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 3/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na 
dobu neurčitou od 01.01.2020, XXX, za cenu 0,10 Kč/m2/rok, za účelem sekání trávy.  

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: 0,10 Kč/m2/rok 

2.2.2 Ukončení nájemní smlouvy dohodou 

Usnesení č. 4/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 14/NP-2019 
dohodou mezi městem Šluknov a XXX, ke dni 31.12.2019, podle  čl. IV, odst. 1, nájemní smlouvy.  

2.2.3 Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 4/NP-2019 

Usnesení č. 5/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 4/NP-
2019 mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu.  

2.2.4 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 6/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti na 
části p. p. č. 2888 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 30 bm) a na části p. p. č. 2889/1 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 20 bm) v k. ú. Císařský, obec Šluknov, za účelem zřízení, 
umístění, provozování, opravě a údržbě elektrického osvětlení pro železniční zastávku: „Šluknov 
zastávka“, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch Správy železniční 
dopravní cesty, státní organizace, IČ 03242137, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město. 

2.2.5 Zrušení věcného břemene 

Usnesení č. 7/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje zrušení věcného břemene chůze a jízdy 
pro p. p. č. 336/1 – zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, v k. ú. Císařský, obec Šluknov, 
zřízeného ve prospěch p. p. č. 366/2 k. ú. Císařský. 

2.3 Pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel na období 2020 – 2022 

Usnesení č. 8/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu o škodovém pojištění 
obcí a měst číslo smlouvy: 900000031118 mezi městem Šluknov a Mateřskou školou Šluknov, 
příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského, příspěvkovou organizací a Direct 
pojišťovnou, a. s., se sídlem Brno, Brno-město, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 25073958, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 9/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Pojistnou smlouvu č. 6667700234 
o pojištění vozidel – Flotila mezi Městem Šluknov a Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna 
Insurance Group, sídlo Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 47116617, zapsaná 
v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. Zn. B 1897, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

3.1 Smlouvy o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem 

Usnesení č. 10/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 1/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Vo Thi Binhem, Rožany 68, 407 77 Šluknov, IČ 64725219 dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 11/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 2/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Le Thanh Nghi, Rožany 62, 407 77 Šluknov, IČ 46761471 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 12/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 3/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov a H 
a K Haback, v. o. s., Rumburská 830, Šluknov, IČ 14865904 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 13/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 4/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Duc Thanh Nguyenem, Rožany 61, 407 77 Šluknov, IČ 27343324 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 14/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 5/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Petrem Pšeničkou, Rožany 151, 407 77 Šluknov, IČ 61335576, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 15/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 6/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Evou Venturovou, Rožany 36, 407 77 Šluknov, IČ 42468701, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 16/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 7/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Romanou Štibingrovou, Rožany 125, 407 77 Šluknov, IČ 49069586, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 17/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 8/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a MWD, s. r. o., Libušská 319/126, 142 00 Praha – Písnice, IČ 60281740, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 18/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 9/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a  Thi Van Anh Tranem, Hamerská 294, 435 42 Litvínov – Janov, IČ 27263932, dle předloženého 
návrhu.  

Usnesení č. 19/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 10/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Son Thanh Nguyenem, Rožany 92, 407 77 Šluknov, IČ 27343324 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 20/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 11/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Trong Bang Tranem, Rožany 068, 407 77 Šluknov, IČ 86718258 dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 21/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 12/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Antonínem Fránikem, Rožany 41, 407 77 Šluknov, IČ 66634415, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 22/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 13/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Van Duy Vu, T.G. Masaryka 289, Šluknov, IČ 27577210 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 23/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 14/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Tomášem Dudkem, Mikulášovice 275, 407 79 Mikulášovice, IČ 88111881 dle předloženého 
návrhu.  

Usnesení č. 24/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 15/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Evou Löwovou, Dr. E. Beneše 58, 407 77 Šluknov, IČ 62233556 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 25/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 16/2020 – o využití 
systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem mezi městem Šluknov 
a Restaurací Mariva, s. r. o., IČ 07743769, Zahradní 1076, 407 77 Šluknov, zastoupená paní Ivanou 
Varmužovou, Novákovou dle předloženého návrhu. 
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3.2 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. ORŽP 18/2013 

Usnesení č. 26/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě č. ORŽP 18/2013 
mezi městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., sídlem Císařský 378, 407 
77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

3.3 Neinvestiční dotační program na opravy fasád a střech v roce 2020  

Usnesení č. 27/32R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
v roce 2020 žadateli Mgr. Miloslavu Hrabětovi, Pražská 2958, 407 47 Varnsdorf, na opravu fasády 
objektu Císařský 60, Šluknov, a to ve výši 35.000 Kč. 

Usnesení č. 28/32R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a Mgr. Miloslavem Hrabětem, Pražská 2958, 407 47 Varnsdorf, o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
v roce 2020, a to ve výši 35.000 Kč na účel: oprava fasády objektu Císařský 60, Šluknov. 

Usnesení č. 29/32R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
v roce 2020 žadateli Jaroslavu Pšeničkovi, trvale Svojsíkova 1041, Šluknov, na dokončení opravy 
fasády objektu T. G. Masaryka 625, Šluknov, a to ve výši 20.000 Kč. 

Usnesení č. 30/32R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a Jaroslavem Pšeničkou, trvale Svojsíkova 1041, Šluknov o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
v roce 2020, a to ve výši 20.000 Kč na účel: dokončení opravy fasády objektu T. G. Masaryka 625, 
Šluknov, Šluknov.  

Usnesení č. 31/32R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
v roce 2020 žadatelce Simoně Koldanové, trvale Dvořákova 587, Šluknov, na opravu fasády objektu 
Karlova 325, Šluknov, a to ve výši 37.400 Kč.  

Usnesení č. 32/6R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a Simonou Koldanovou, trvale Dvořákova 587, Šluknov o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2020, 
a to ve výši 37.400 Kč na účel: oprava fasády objektu Karlova 325, Šluknov. 

Usnesení č. 33/32R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
v roce 2020 žadateli Ladislavu Čurgalimu, trvale Smetanova 119, Šluknov, na opravu fasády 
objektu nám. Míru 120, Šluknov, a to ve výši 21.000 Kč.  

Usnesení č. 34/32R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a Ladislavem Čurgalim, trvale Smetanova 119, Šluknov o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2020, 
a to ve výši 21.000 Kč na účel: oprava fasády objektu nám. Míru 120, Šluknov. 

Usnesení č. 35/32R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
v roce 2020 žadateli Ladislavu Čurgalimu, trvale Smetanova 119, Šluknov, na opravu fasády 
objektu Smetanova 119, Šluknov, a to ve výši 21.000 Kč.  

Usnesení č. 36/32R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a Ladislavem Čurgalim, trvale Smetanova 119, Šluknov o poskytnutí neinvestiční 
účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce 2021, 
a to ve výši 21.000 Kč na účel: oprava fasády objektu Smetanova 119, Šluknov.  

Usnesení č. 37/32R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
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v roce 2020 žadateli Rudolfovi Mocíkovi, trvale Dr. Edvarda Beneše 412, Šluknov, na opravu fasády 
objektu Dr. Edvarda Beneše 412, Šluknov, a to ve výši 34.000 Kč.  

Usnesení č. 38/32R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a Rudolfem Mocíkem, trvale Dr. Edvarda Beneše 412, Šluknov o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
v roce 2020, a to ve výši 34.000 Kč na účel: oprava fasády objektu Dr. Edvarda Beneše 412, Šluknov.  

Usnesení č. 39/32R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
v roce 2020 žadateli Římskokatolická farnost, Arciděkanství Šluknov, IČ 46718141, sídlem Farní 
154, Šluknov, na opravu fasády objektu garáže, průjezdu a ohradní zdi u objektu Farní 154, 
Šluknov, a to ve výši 46.000 Kč.  

Usnesení č. 40/32R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a Římskokatolickou farností, Arciděkanství Šluknov, IČ 46718141, sídlem Farní 
154, Šluknov, o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního 
programu na opravy fasád a střech v roce 2020, a to ve výši 46.000 Kč na účel: oprava fasády 
objektu garáže, průjezdu a ohradní zdi u objektu Farní 154, Šluknov. 

Usnesení č. 41/32R/2019: Rada města Šluknov projednala žádost a rozhodla o poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech 
v roce 2020 žadatelům Milanovi a Aleně Černým, trvale Dr. Milady Horákové 960, Šluknov, na 
opravu střechy objektu Smetanova 2, Šluknov, a to ve výši 40.000 Kč. 

Usnesení č. 42/32R/2019: Rada města Šluknov rozhodla o uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi 
městem Šluknov a Milanem a Alenou Černých, trvale Dr. Milady Horákové 960, Šluknov 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Neinvestičního dotačního programu na opravy 
fasád a střech v roce 2020, a to ve výši 40.000 Kč na účel: oprava střechy objektu Smetanova 2, 
Šluknov. 

3.4 Dodatky ke smlouvám s firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., na zajištění 
komunálních služeb od roku 2020 

Usnesení č. 43/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 5 k příkazní smlouvě č. ORŽP 
48/2016 na provozování sběrného dvora ve Šluknově mezi městem Šluknov a firmou Technické 
služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého 
návrhu. Výsledek hlasování: pro – 5, proti – 0, zdrželi se – 0. Usnesení bylo schváleno.  

Usnesení č. 44/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 36/2016 na celoroční údržbu místních komunikací ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 45/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 37/2016 na správu a údržbu veřejného osvětlení ve Šluknově mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, 
dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 46/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 38/2016 na správu a údržbu Stadionu Slávy Novotného ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 47/32R/2018: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 2 ke Smlouě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 26/2018 na správu a údržbu veřejného pohřebiště ve Šluknově mezi městem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 48/32R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení podlimitní veřejné zakázky na 
služby - údržbu, svoz a likvidaci veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2020 firmě Technické služby 
Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 49/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
37/2019 na údržbu, svoz a likvidaci veřejné zeleně ve Šluknově pro rok 2020 mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, 
dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 50/32R/2019: Rada města Šluknov rozhoduje o přidělení veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce - vykonávání dílčích, převážně stavebních prací firmě Technické služby 
Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 51/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Rámcovou smlouvu příkazní č. ORŽP 
36/2019 na vykonávání dílčích, převážně stavebních prací mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 52/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 41/2016 na správu a údržbu služebních vozidel v majetku města Šluknov mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 
Šluknov, IČ 25410539, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 53/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje dodatek č. 3 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 40/2016 na správu a údržbu veřejného WC ve Šluknově mezi městem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, 
dle předloženého návrhu.  

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Odměna pro ředitelky ZŠ a MŠ 

Usnesení č. 54/32R/2019: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, pí Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu.  

Usnesení č. 55/32R/2019: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Mateřské školy 
Šluknov, příspěvkové organizace, pí Bc. Janě Korečkové dle návrhu.  

4.2 Úprava platů ředitelek ZŠ a MŠ 

Usnesení č. 56/32R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, rozhoduje o úpravě platu ředitelce Mateřské školy Šluknov, paní Bc. Jany Korečkové 
podle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., ze dne 04.11.2019, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších 
předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění 
pozdějších předpisů,. s účinností od 01.01.2020, dle návrhu.  

Usnesení č. 57/32R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského ve 
Šluknově rozhoduje o úpravě platu ředitelce Základní školy J. Vohradského ve Šluknově, paní 
Mgr. Renatě Sochorové podle Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., ze dne 04.11.2019, kterým se mění 
nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 
státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 01.01.2020, dle návrhu.  

4.3 Přijetí účelového určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 58/32R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, schvaluje přijetí účelově 
určeného finančního daru – přijetí finančních prostředků ve výši 123.652 Kč, odpovídajících 
celkové výši záloh obědové služby pro 44 žáků školy v období od 02.01.2019 do 31.06.2020, od 
firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. 

4.4 Žádost MŠ Šluknov – realizace projektu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“ 

Usnesení č. 59/32R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, se sídlem Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, schvaluje realizaci projektu Podpora 
vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MSMT-33 014/2019. 
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4.5 Rámcová příkazní smlouva na slušné pohřbení 

Usnesení č. 60/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Rámcovou příkazní smlouvu uzavřenou 
podle dle § 2430 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění mezi městem Šluknov 
a Technickými službami města Varnsdorf, s. r. o., Pohřební služba Kamélie, Sv. Čecha 1277, 407 
47 Varnsdorf, IČ 25017098, zastoupená XXX, jednatelem, dle předloženého návrhu.   

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Návrh Směrnice č. 7/2019 – Pokladní řád 

Usnesení č. 61/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 7/2019 – Pokladní řád 
s účinností od 01.01.2020 dle předloženého návrhu. 

5.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 14 za rok 2019 

Usnesení č. 62/32R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 14 za 
rok 2019 dle předloženého návrhu. 

5.3 Projednání návrhu rozpočtu města Šluknov za rok 2020 

Usnesení č. 63/32R/2019: Rada města Šluknov projednala návrh rozpočtu města na rok 2020 
a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozpočet schválit.  

5.4 Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Šluknov na období 2020 – 2024 

Usnesení č. 64/32R/2019: Rada města Šluknov projednala a doporučuje Zastupitelstvu města 
Šluknov schválit Střednědobý výhled města Šluknov na období 2020 až 2024 dle předloženého 
návrhu. 

5.5 Základní škola J. Vohradského, T. G. Masaryka 678, Šluknov – odpisový plán na rok 2019, 
2020 

Usnesení č. 65/32R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, Šluknov změnu závazných ukazatelů na rok 2019 
stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2019, 
dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 66/32R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, příspěvkové organizace, Svojsíkova 352 schvaluje odpisový plán na rok 2019, dle 
předloženého návrhu.  

Usnesení č. 67/32R/2019: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského, 
příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, Šluknov, schvaluje odpisový plán na rok 2020, dle 
předloženého návrhu. 

5.6 Návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2020 

Usnesení č. 68/32R/2019: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala a schvaluje 
návrh rozpočtu Základní školy J. Vohradského Šluknov na rok 2020, dle předloženého návrhu. 

5.7 Návrh rozpočtu Mateřské školy, Svojsíkova 352, Šluknov na rok 2020 

Usnesení č. 69/32R/2019: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala a schvaluje 
návrh rozpočtu Mateřské školy Šluknov, příspěvkové organizace na rok 2020, dle předloženého 
návrhu.  

6. Odbor vedení města (OVM) 

6.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2020 

Usnesení č. 70/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 17 
tohoto zákona a s nařízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za 
poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, a na základě § 102 odst. 
3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Sazebník úhrad 
za poskytování informací pro rok 2020 s účinností od 01.01.2020, dle návrhu. 
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6.2 Dodatek č. 3 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 ze dne 01.03.2018 

Usnesení č. 71/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 3 k Dohodě o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1011/2018 mezi městem 
Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterým 
se na prodlužuje doba platnosti dohody pro jedno pracovní místo (uklízeč veřejných prostranství) 
o 1 měsíc, tj. do 31.01.2020 s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 15.000 Kč měsíčně, dle 
předloženého návrhu.  

6.3 Darovací smlouva 

Usnesení č. 72/32R/2019: Rada města Šluknov schvaluje darovací smlouvu mezi Václavem 
Chaloupkou, Donín 224, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ 46512314 (jako dárcem) a městem Šluknov 
(jako obdarovaným) při poskytnutí 60 ks plyšových hraček v hodnotě 3.000 Kč dle předloženého 
návrhu. 

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města  


