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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 66. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 24. února 2021 v zasedací místnosti  

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor rozvoje a životního prostředí 

2.1 Dohoda o přerušení plnění závazku ke smlouvě o využití systému zavedeného obcí 
o nakládání s tříděným komunálním odpadem s 10 podnikateli 

2.2 Podání žádosti o dotaci na restaurování sochy Krista s andělem v areálu Křížové cesty 
v Království 

3. Odbor kultury 
3.1 Smlouva o výpůjčce č. 2021/4 s Oblastním muzeem v Děčíně – mobiliář ve Šluknovském 

zámku 
3.2 Zámecké slavnosti 2021 – rozhodnutí o konání akce 

4. Odbor sociálních věcí 
4.1 Pečovatelská služba města Šluknov – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na 

podporu sociálních služeb - Dodatek č. 2 k Pověření Ústeckého kraje č. 111  
5. Odbor vnitřní správy 

5.1 Žádost MŠ Šluknov – realizace projektu „Podpora vzdělávání cizinců v povinném 
předškolním vzdělávání v roce 2021“ 

6. Informace místostarosty 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/66R/2021 Rada města Šluknov schvaluje program 66. schůze rady města dne 
24.02.2021 dle předloženého návrhu po jeho doplnění. 

Usnesení č. 2/66R/2021: Rada města Šluknov pověřuje podpisem zápisu z 66. schůze rady 
města, z důvodu nepřítomnosti starostky města Mgr. Evy Džumanové, člena rady města Petra 
Kociána, DiS.  

2. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

2.1 Dohoda o přerušení plnění závazku ke smlouvě o využití systému zavedeného obcí 
o nakládání s tříděným komunálním odpadem s 10 podnikateli 

Usnesení č. 3/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje „Dohodu o přerušení plnění závazku“ 
k smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem  
uzavřené mezi městem Šluknov a podnikatelem Vo Thi Binh, místo podnikání Rožany 68, 
407 77 Šluknov, IČ 64725219, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 4/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje „Dohodu o přerušení plnění závazku“ 
k smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem  
uzavřené mezi městem Šluknov a podnikatelem Le Thanh Nghi, místo podnikání Rožany 62, 
407 77 Šluknov, IČ 46761471, dle předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 5/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje „Dohodu o přerušení plnění závazku“ 
k smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem  
uzavřené mezi městem Šluknov a podnikatelem Duc Thanh Nguyen, místo podnikání Rožany 
61, 407 77 Šluknov, IČ 27343324, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 6/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje „Dohodu o přerušení plnění závazku“ 
k smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem  
uzavřené mezi městem Šluknov a podnikatelem Petr Pšenička, místo podnikání Rožany 151, 
407 77  Šluknov, IČ 61335576, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 7/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje „Dohodu o přerušení plnění závazku“ 
k smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem  
uzavřené mezi městem Šluknov a podnikatelem Evou Venturovou, místo podnikání Rožany 
36, 407 77  Šluknov, IČ 42468701, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 8/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje „Dohodu o přerušení plnění závazku“ 
k smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem  
uzavřené mezi městem Šluknov a podnikatelem MWD, s. r. o., sídlem Libušská 319/126, 
142 00  Praha – Písnice, IČ 60281740, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 9/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje „Dohodu o přerušení plnění závazku“ 
k smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním odpadem  
uzavřené mezi městem Šluknov a podnikatelem Thi Thoa Nguyen, sídlem Palackého 203/8, 
408 01  Rumburk, IČ 65114566, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 10/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje „Dohodu o přerušení plnění 
závazku“ k smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 
odpadem  uzavřené mezi městem Šluknov a podnikatelem Son Thanh Nguyen, místo 
podnikání Rožany 92, 407 77 Šluknov, IČ 27343146, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 11/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje „Dohodu o přerušení plnění 
závazku“ k smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 
odpadem  uzavřené mezi městem Šluknov a podnikatelem Trong Bang Tran, místo podnikání 
Rožany 068, 407 77 Šluknov, IČ 86718258, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 12/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje „Dohodu o přerušení plnění 
závazku“ k smlouvě o využití systému zavedeného obcí o nakládání s tříděným komunálním 
odpadem  uzavřené mezi městem Šluknov a podnikatelem Antonínem Fránikem, místo 
podnikání Rožany 41, 407 77  Šluknov, IČ 66634415, dle předloženého návrhu. 

2.2 Podání žádosti o dotaci na restaurování sochy Krista s andělem v areálu Křížové cesty 
v Království 

Usnesení č. 13/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje podání žádosti o podporu 
z Programu podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou 
působností pro projekt „Restaurování sochy Krista s andělem v areálu Křížové cesty 
v Království“, dle předloženého návrhu.  

3. Odbor kultury (OK) 

3.1 Smlouva o výpůjčce č. 2021/4 s Oblastním muzeem v Děčíně – mobiliář ve 
Šluknovském zámku 

Usnesení č. 14/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o výpůjčce mobiliáře do 
prohlídkového okruhu Šluknovského zámku (seznam mobiliáře je uveden v příloze této 
smlouvy) mezi městem Šluknov (vypůjčitel) a Oblastním muzeem v Děčíně, Čs. Mládeže 1/31, 
405 02 Děčín (půjčitel), IČ 00360210 na dobu od 01.03.2021 do 01.02.2023 (bezúplatně), dle 
návrhu. 

3.2 Zámecké slavnosti 2021 – rozhodnutí o konání akce 
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4. Odbor sociálních věcí (OSV) 

4.1 Pečovatelská služba města Šluknov – Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na 
podporu sociálních služeb - Dodatek č. 2 k Pověření Ústeckého kraje č. 111 

Usnesení č. 15/66R/2021: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční 
dotace na podporu sociálních služeb č. j. 21/SML0313/SoPD/SV ze dne 10.02.2021 a Dodatek 
č. 2 k Pověření Ústeckého kraje č. 111 k zajištění dostupnosti sociálních služeb zařazených 
do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2019-2021 mezi městem 
Šluknov a Ústeckým krajem, zastoupeným PaedDr. Jiřím Kulhánkem, náměstkem hejtmana, 
Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, dle předloženého návrhu.  

5. Odbor vnitřní správy (OVS) 

5.1 Žádost MŠ Šluknov – realizace projektu „Podpora vzdělávání cizinců v povinném 
předškolním vzdělávání v roce 2021“ 

Usnesení č. 16/66R/2021: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, se sídlem Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, schvaluje realizaci 
projektu „Podpora vzdělávání cizinců v povinném předškolním vzdělávání v roce 2021, 
č. j.: MSMT-45 870/2020. 

6. Informace místostarosty 

 

7. Diskuze 

  
 
 
 
  
 
 
 
 
Ing. Marek Kopecký  
místostarosta města  
 
 
 
 


