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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 1. schůze Rady města Šluknov 

konané 9. listopadu 2022 v kanceláři starosty 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Návrh Směrnice č. 6/2022 – Podpisové vzory
3. Odbor správy majetku 

3.1 Plán inventur na rok 2022 
3.2 Pozemky 

4. Organizační složka Kultura a cestovní ruch 
4.1 Snížení částky za pronájem velkého sálu DK 
4.2 Přehled kulturních akcí v měsíci listopadu 2022 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí 
5.1 Smlouva se společností ECOBAT – zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií 

a akumulátorů 
6. Odbor vnitřní správy 
 6.1 Přijetí věcného účelově určeného daru pro ZŠ J. Vohradského Šluknov 
7. Odbor vedení města  

7.1     Stanovení komisí rady města, počtu členů a jmenování předsedů 
8. Informace starosty  
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/01R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 1. schůze rady města dne 
09.11.2022 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Návrh Směrnice č. 6/2022 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 2/01R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 6/2022 – Podpisové vzory 
s účinností od 10.11.2022 dle předloženého návrhu.  

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Plán inventur na rok 2022 

Usnesení č. 3/01R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Plán inventur na rok 2022 dle 
upraveného návrhu. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 4/01R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemku na dobu neurčitou od 10.11.2022 pro XXX, za cenu 1.000 Kč/rok, za účelem zřízení 
montované garáže na patkách.  
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druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 20 m2 

4. Organizační složka Kultura a cestovní ruch (OS KCR) 

4.1 Snížení částky za pronájem velkého sálu DK 

Usnesení č. 5/01R/2022: Rada města Šluknov rozhodla na základě žádosti o snížení pronájmu 
sálu v Domě kultury Šluknov, podané Svazem tělesně postižených v České republice, z. s., 
místní organizace Šluknov, se sídlem ul. Lužická 1093, 407 77 Šluknov, dne 02.12.2022 v době 
od 15:30 hodin do 20:30 hodin z důvodu konání členské schůze svazu, poskytnout slevu 
z obvyklého nájemného (3.500 Kč) ve výši 3.000 Kč.  

4.2 Přehled kulturních akcí v měsíci listopadu 2022 

Usnesení č. 6/01R/2022: Rada města Šluknov bere na vědomí přehled kulturních akcí v měsíci 
listopadu 2022 dle předloženého návrhu. 

5. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

5.1 Smlouva se společností ECOBAT – zřízení míst/a zpětného odběru odpadních baterií a 
akumulátor 

Usnesení č. 7/01R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o zřízení míst/a zpětného 
odběru odpadních baterií a akumulátorů mezi městem Šluknov a společností ECOBAT s.r.o., 
se sídlem Soborská 1302/8, 160 00 Praha, IČ 26725967. 

6. Odbor vnitřní správy (OVS) 

6.1 Přijetí věcného účelově určeného daru pro ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 8/01R/2022: 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 věcného daru – přijetí 3D tiskárny Original Prusa i3 MK3S v hodnotě 19.900 Kč 
vč. DPH, od společnosti Prusa Research a.s., Partyzánská 188/7a, 170 00 Praha 7, IČ 06649114. 

7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Stanovení komisí rady města, počtu členů a jmenování předsedů 

Usnesení č. 9/01R/2022: Rada města Šluknov zřizuje podle § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů Komisi Sbor pro občanské záležitosti 
a stanovuje počet jejích členů na 12. 

Usnesení č. 10/01R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce předsedkyně Sboru pro občanské 
záležitostí pí Emílii Procházkovou. 

 Usnesení č. 11/01R/2022: Rada města Šluknov jmenuje na základě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění, do funkce členky Sboru pro občanské 
záležitostí pp. Helenu Krejčíkovou, Hanu Jankovou, Evu Kodrlovou, Ivetu Krejčíkovou, Valerii 
Čáchovou, Růženu Markovou, Boženu Zemanovou, Rosvitu Hlavsovou, Evu Zrůstovou, Lucii 
Podlešákovou a Barboru Justovou. 

Usnesení č. 12/01R/2022: Rada města Šluknov určuje zapisovatelku Sboru pro občanské 
záležitosti paní Janu Galbavou. 

8. Informace starosty 

  

9. Diskuze 

 
 
 
 
  
Ing. Tomáš Kolonečný, v. r.  
starosta města 


