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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 5. schůze Rady města Šluknov 

konané 30. prosince 2022 v kanceláři starosty 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele 
a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2023 

2.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční 
vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2023 

2.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2022 
2.4    Střednědobý výhled MŠ na 2023 - 2025  

3. Odbor správy majetku 
3.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících 

službách a jejím servisu a údržbě 
3.2    Pozemky 

4. Odbor vnitřní správy 
4.1 Darovací smlouva ZŠ – obědy pro děti 
4.2 Návrh Směrnice č. 7/2022 – upravující doplňkovou činnost v Základní škole 

J. Vohradského Šluknov, okres Děčín 
5. Odbor vedení města 

5.1 Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb 
5.2 Návrh změny Organizačního řádu města Šluknov a Městského úřadu Šluknov 

6. Informace starosty  
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/05R/2022 Rada města Šluknov schvaluje program 5. schůze rady města dne 
30.12.2022 dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele 
a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2023 

Usnesení č. 2/05R/2022: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, schvaluje odpisový plán na rok 2023, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 3/05R/2022: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy 
Šluknov, příspěvkové organizace, stanovuje její závazné ukazatele na rok 2023 v předloženém 
znění.   
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2.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – 
finanční vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na 
rok 2023 

Usnesení č. 4/05R/2022: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní škole 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace stanovuje její závazné 
ukazatele na rok 2023 v předloženém znění. 

2.3 Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 11 v roce 2022 

Usnesení č. 5/05R/2022: Rada města Šluknov projednala a schvaluje rozpočtové opatření č. 11 
v roce 2022 dle předloženého návrhu. 

2.4 Střednědobý výhled MŠ na 2023–2025 

Usnesení č. 6/05R/2022: Rada města Šluknov, z titulu funkce zřizovatele, projednala 
a schvaluje Střednědobý výhled pro roky 2023 – 2025 Mateřské školy Šluknov, příspěvkové 
organizace, Svojsíkova 352, 407 77 Šluknov, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí licence k užití software e-manažer a souvisejících 
službách a jejím servisu a údržbě 

Usnesení č. 7/05R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
licence k užití software e-manažer a souvisejících službách a jejím servisu a údržbě mezi 
městem Šluknov a firmou PORSENNA ICT s. r. o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4, 
IČ 06715371, dle předloženého návrhu.  

3.2 Pozemky 

3.2.1 Pronájem pozemku 

Usnesení č. 8/05R/2022: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku 
na dobu neurčitou od 01.01.2023, pro XXX, za cenu 2,50Kč/m2/rok, za účelem zřízení zahrady. 

P. p. č.: část 1435, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, zeleň, výměra: 54 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

4. Odbor vnitřní správy (OVS) 

4.1 Darovací smlouva ZŠ – obědy pro děti 

Usnesení č. 9/05R/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 finančního daru – přijetí finančních prostředků ve výši 40.140 Kč, 
odpovídajících celkové výši záloh obědové služby pro 12 nezletilých dětí, žáků obdarovaného 
v období od 01.01.2023 do 30.06.2023, od firmy WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 
152/4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. 

4.2 Návrh Směrnice č. 7/2022 – upravující doplňkovou činnost v Základní škole 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín 

Usnesení č. 10/05R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 7/2022 – upravující 
doplňkovou činnost v Základní škole J. Vohradského Šluknov, okres Děčín s účinností od 
01.01.2023 dle předloženého návrhu.  

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Návrh Dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování právních služeb 

Usnesení č. 11/05R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě 
o poskytování právních služeb mezi městem Šluknov a společností KVB, advokátní kancelář, 
s. r. o., se sídlem Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČ 01460412, na poskytování právních služeb 
dle obchodních podmínek, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, v rozsahu 
standardizovaného balíčku služeb BASIC, za sjednanou měsíční odměnu ve výši 8.950 Kč bez 
DPH, dle předloženého návrhu. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.  
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5.2 Návrh změny Organizačního řádu města Šluknov a Městského úřadu Šluknov 

Usnesení č. 12/05R/2022: Rada města Šluknov schvaluje Organizační řád města Šluknov 
a Městského úřadu Šluknov vč. příloh č. 1, 2 ,3 s účinností od 01.01.2023 dle předloženého 
návrhu. 

 

6. Informace starosty 

  

7. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Kolonečný, v. r.  
starosta města  


