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 58. schůze Rady města Šluknov

konané dne 4. listopadu 2020 v zasedací místnosti
Program jednání:
1.
2.

5.
6.

Kontrola plnění usnesení
Odbor správy majetku
2.1 Pozemky
Odbor ekonomický
3.1 Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2020
3.2 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2020
Odbor vnitřní správy
4.1 Výroční zpráva ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín
4.2 Přiznání mimořádné odměny pro ředitelku ZŠ
4.3 Přiznání mimořádné odměny pro ředitelku MŠ
Informace starostky
Diskuze

1.

Kontrola plnění usnesení

3.
4.

Usnesení č. 1/58R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 58. schůze rady města
dne 18.11.2020 dle předloženého návrhu.
2.
2.1

Odbor správy majetku (OSM)
Pozemky

2.1.1 Zřízení věcného břemene
Usnesení č. 2/58R/2020: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene
a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-4019372/VB001, na části p. p. č. 1542 – ostatní plocha, ostatní komunikace, na části
p. p. č. 1547/4 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 12 bm) v k. ú. Šluknov, obec
Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového
vedení NN pro stavbu „č. IV-12-4019372/VB001, DC_Šluknov, ppč.1547/4, nové kNN“, za
cenu 20 Kč za běžný metr, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.
2.1.2 Zřízení věcného břemene – revokace usnesení
Usnesení č. 3/58R/2020: Rada města Šluknov revokuje usnesení č. 25/52R/2020, kdy
původní text: „na části p. p. č. 2721/9 - trvalý travní porost“ se mění na: „na části p. p. č.
2721/27 - trvalý travní porost“.
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3.

Odbor ekonomický (OE)

3.1

Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2020

Usnesení č. 4/58R/2020: Rada města Šluknov projednala a bere na vědomí informaci
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až září 2020.
3.2

Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 9 v roce 2020

Usnesení č. 5/58R/2020: Rada města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové opatření
č. 9 v roce 2020 dle předloženého návrhu.
4.

Odbor vnitřní správy (OVS)

4.1

Výroční zpráva ZŠ J. Vohradského Šluknov, okres Děčín

Usnesení č. 6/58R/2020: Rada města Šluknov bere na vědomí Výroční zprávu Základní
školy J. Vohradského Šluknov za školní rok 2019/2020.
4.2

Přiznání mimořádné odměny pro ředitelku ZŠ

Usnesení č. 7/58R/2020: Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ředitelce Základní
školy J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, p. Mgr. Renatě Sochorové dle návrhu.
4.3

Přiznání mimořádné odměny pro ředitelku MŠ

Usnesení č. 8/58R/2020: Rada města Šluknov rozhoduje o přiznání mimořádné odměny
ředitelce Mateřské školy Šluknov Mgr. Janě Korečkové dle návrhu.
5.

Informace starostky

6.

Diskuze

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města
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