
 
Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Informace o přijatých usneseních 
 z 94. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 6. ledna 2014 v kanceláři starostky 

Program jednání: 
1. Kontrola plnění usnesení 
2. OSM 

2.1  Pozemky 
2.2 Majetkové záležitosti – nebytové prostory v majetku města  

3. Smlouva č. P/1213108 o dodávce Personálního a mzdového systému PERM 3 s firmou KVASAR 
spol. s r. o. 

4. Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – aktualizace 
5. Informace starostky  
6. Diskuze   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení nepřijato. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 
2.1 Pozemky 
Usnesení č. 1/94R/2014: Rada města Šluknov schvaluje pronájem části níže uvedeného 
pozemku v majetku města pro stavbu RD, na dobu určitou od 06.01.2014 do 31.07.2016, XXX. 
P. p. č.: část 2273/116, katastr: Šluknov    
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1588-7/2011 vedený jako p. p. č. 2273/121  
800 m2 
účel: stavba RD, cena:  1 Kč/m2/rok 
2.2 Majetkové záležitosti – nebytové prostory v majetku města 

2.2.1 Smlouva o nájmu nebytových prostor č.1/NNP/2014 
Usnesení č. 2/94R/2014: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o nájmu nebytových prostor 
č. 1/NNP/2014 na dobu určitou do 31.12.2014 mezi městem Šluknov a Úřadem práce ČR, se 
sídlem 128 00 Praha 28 – Nové město, Karlovo náměstí čp. 1359/1, IČ 72496991, zastoupeným 
generálním ředitelem p. JUDr. Jiřím Kubešou, na pronájem nebytových prostor v půdních 
prostorech budovy Městského úřadu, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, za účelem umístnění části 
archivu OK nouze – dávky hmotné nouze z let 2007 – 2011. Celková výměra pronajatého 
prostoru činí 15 m2. Dohodnuté nájemné za celkovou pronajatou plochu nebytového prostoru 
činí 2.400 Kč ročně.  
2.2.2 Žádost o ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 3/94R/2014: Rada města Šluknov schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu 
nebytových prostor č. 4/NNP/2011 ze dne 27.05.2011 ke dni 15.01.2014 mezi městem Šluknov 
a panem Josefem Pazderkou, bytem T. G. Masaryka 973, 407 77 Šluknov, IČ 87837030.  
2.2.3 Zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor  
Usnesení č. 4/94R/2014: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytové 
prostory (restaurace a letní terasa) o celkové výměře 382 m2 na městském stadionu ve 
Šluknově, dle návrhu po jeho úpravě. 
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3. Smlouva č. P/1213108 o dodávce Personálního a mzdového systému PERM 3 s firmou 
KVASAR, spol. s r. o. 

Usnesení č. 5/94R/2014: Rada města Šluknov schvaluje uzavření Smlouvy č. P/1213108 
o dodávce Personálního a mzdového systému PERM 3 mezi městem Šluknov a společností 
KVASAR, spol. s r. o., se sídlem K Pasekám 3679, 760 01 Zlín, IČ 00569135 města za cenu dle 
článku 4 této smlouvy (poskytnutí práv k užití a zavedení systému 81.000 Kč bez DPH a cena 
roční technické podpory 24.600 Kč bez DPH),  na dobu neurčitou s účinností od 06.01.2014 dle 
návrhu.  

4. Organizační řád Města Šluknov a Městského úřadu Šluknov – aktualizace 
Usnesení č. 6/94R/2014: Rada města Šluknov podle § 102 odst. 2 písm. f) a o) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, schvaluje aktualizaci Organizačního 
řádu města Šluknov a Městského úřadu Šluknov, vč. příloh č. 1, 2 a 3 s účinností od 
01.02.2014, dle předloženého návrhu. 
Usnesení č. 7/94R/2014: Rada města Šluknov schvaluje a stanovuje podle § 102 odst. 2 písm. 
j) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) v platném znění celkový počet 
zaměstnanců města v pracovním poměru na dobu neurčitou na 71 a celkový počet 
zaměstnanců města v pracovním poměru na dobu určitou na 65. Dohody o pracích konaných 
mimo pracovní poměr je oprávněna uzavírat tajemnice Městského úřadu Šluknov podle 
potřeb a v souladu se schváleným rozpočtem města na příslušný kalendářní rok. 

5. Informace starostky  
Usnesení nepřijato. 

6. Diskuse 
Usnesení nepřijato. 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová v. r.        
starostka města 


