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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 33. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 30. prosince 2019 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor kultury 

2.1 Prodej vstupného v Regionálním informačním centru – Městské divadlo Varnsdorf 
a Dům kultury Střelnice Rumburk – uzavření smluv 

3. Odbor ekonomický 
3.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 16 za rok 2019  
3.2 Návrh směrnice č. 8/2019 – podpisové vzory 

4. Informace starostky 
5. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/33R/2019: Rada města Šluknov schvaluje program 33. schůze rady města 
dne 30.12.2019 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 2/33R/2019: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 18/113R/2018. 

2. Odbor kultury (OK) 

2.1 Prodej vstupného v Regionálním informačním centru – Městské divadlo 
Varnsdorf a Dům kultury Střelnice Rumburk – uzavření smluv 

Usnesení č. 3/33R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě  
o prodeji vstupenek v Regionálním informačním centru ve Šluknovském zámku ze dne 
04.05.2018, mezi městem Šluknov a Domem kultury Střelnice Rumburk, příspěvkovou 
organizací, se sídlem SNP 484/29,408 01 Rumburk, IČ 00830682, kterým se od 01.01.2020 
zvyšuje provize z prodaného vstupného z 1,5 % na 3 %, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 4/33R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o prodeji vstupenek 
v Regionálním informačním centru ve Šluknovském zámku, mezi městem Šluknov  
a Městským divadlem Varnsdorf, p. o., se sídlem Partyzánů 1442, 407 47 Varnsdorf, 
IČ 00078930, na prodej vstupenek s provizí z prodaného vstupného ve výši 3 % 
s účinností od 01.01.2020, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Návrh rozpočtového opatření č. 16 za rok 2019 

Usnesení č. 5/33R/2019: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 16 za rok 2019 dle předloženého návrhu. 
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3.2 Návrh směrnice č. 8/2019 – podpisové vzory 

Usnesení č. 6/33R/2019: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 8/2019  
– Podpisové vzory s účinností od 01.01.2020 dle předloženého návrhu. 

4. Informace starostky 

 

5. Diskuze 

  

 
 
 
Mgr. Eva Džumanová  
starostka města  


