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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 62. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 30. prosince 2020 v kanceláři starostky  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Projednán návrhu rozpočtového opatření č. 13 v roce 2020 
2.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – 

finanční vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů 
na rok 2021 

2.3 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele 
a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2021 

3. Odbor vnitřní správy 
3.1 Přijetí účelového určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 
3.2 Úprava platů ředitelek ZŠ a MŠ 

4. Informace starostky 
5. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/62R/2020 Rada města Šluknov schvaluje program 62. schůze rady města dne 
30.12.2020 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OM) 

2.1 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 v roce 2020 

Usnesení č. 2/62R/2020: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření 
č. 13 v roce 2020 dle předloženého návrhu.  

2.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – 
finanční vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů 
na rok 2021 

Usnesení č. 3/62R/2020: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace, stanovuje její závazné 
ukazatele na rok 2021 v předloženém znění. 

2.3 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele a 
příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2021 

Usnesení č. 4/62R/2020: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy 
Šluknov, příspěvkové organizace, stanovuje její závazné ukazatele na rok 2021 
v předloženém znění.   
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Usnesení č. 5/62R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, schvaluje odpisový plán na rok 2021, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor vnitřní správy (OVS) 

3.1 Přijetí účelového určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 6/62R/2021: 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 134.091 Kč, 
odpovídajících celkové výši záloh obědové služby pro 45 nezletilých dětí, žáků 
obdarovaného v období od 01.01.2021 do 30.06.2021, od firmy WOMEN FOR WOMEN, 
o. p. s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509.  

3.2 Úprava platů ředitelek ZŠ a MŠ 

Usnesení č. 7/62R/2020: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, rozhoduje o úpravě platu ředitelce Mateřské školy Šluknov, paní 
Mgr.  Jany Korečkové podle platné legislativy k 01.01.2021, dle návrhu.  

Usnesení č. 8/62R/2020. Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, rozhoduje o navýšení osobního příplatku ředitelce Mateřské školy 
Šluknov, paní Mgr.  Jany Korečkové, dle návrhu.  

Usnesení č. 9/62R/2020: 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 platné legislativy k 01.01.2021, dle návrhu. 

4. Informace starostky 

 

5. Diskuze 

  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová                                                                         
starostka města  


