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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 32. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 27. října 2015 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Úprava platů pro ředitelky ZŠ a MŠ 
3. Dodatky k Dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvků 
4. Pověření starostky   

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/32R/2015: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení 
č. 11/25R/2015 bod č. 1 – písm. a) – úkol splněn. 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Úprava platů pro ředitelky ZŠ a MŠ 

Usnesení č. 2/31R/2015: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov 
a Základní školy J. Vohradského ve Šluknově, rozhoduje v souladu s nařízením  vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů, o úpravě platů pro ředitelku Mateřské školy Šluknov paní Evu Heinzovou 
a ředitelku Základní školy J. Vohradského Šluknov Mgr. Evu Hertlovou s účinností od 
01.11.2015, dle návrhu. 

3. Dodatky k Dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvků  

Usnesení č. 3/32R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě  
o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze 
státního rozpočtu a ESF č. DCA-VN-1005/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 mezi městem 
Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, 
kterou se doba, po níž se vytváří 32 pracovních míst na veřejně prospěšné práce prodlužuje o 5 
měsíců, tj. do 31.03.2016 s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 13.000 Kč měsíčně, dle 
návrhu. 

Usnesení č. 4/32R/2015: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu a ESF č. DCA-VN-1004/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 mezi městem Šluknov 
a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterou se 
doba, po níž se vytváří 3 pracovní místa na veřejně prospěšné práce prodlužuje o 5 měsíců, tj. 
do 31.03.2016 s výší mzdového příspěvku na 1 zaměstnance 15.000 Kč měsíčně, dle návrhu. 

4. Pověření starostky 

Usnesení č. 5/32R/2015: Rada města Šluknov pověřuje starostku pí Mgr. Evu Džumanovou ke 
zjištění podaných trestních oznámení na město Šluknov za období 2014 – 2015 prostřednictvím 
právního zástupce města. 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová         
starostka města 


