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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 69. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 20. února 2017 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Smlouva o poskytnutí služby „Stěhovací a montážní práce – rekonstrukce radnice 2017“ 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2017 
3.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby č. ORŽP 39/2016 „Správa a údržba veřejného 

pohřebiště ve Šluknově“ 
4. Odbor kultury 

4.1 Dohoda o ukončení Smlouvy o komisním prodeji – Dolní Poustevna 
4.2 Dohoda o ukončení Smlouvy o komisním prodeji – MAS Český sever 
4.3 Dohoda o ukončení Smlouvy o komisním prodeji – Lipová 
4.4 Návrh příkazní smlouvy na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké 

slavnosti 2017“  
4.5 Dohoda o ukončení Smlouvy o komisním prodeji – Lipová 
4.6 Smlouva o pronájmu movitých věcí na Zámecký ples 

5. Odbor správy majetku 
5.1 Přidělení bytů 
5.2 Pozemky 
5.3 Pronájem baru na sále Domu kultury – zrušení usnesení RM 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí 
6.1 Smlouva o dílo na akci „PD – Výstavba přestupního terminálu Šluknov“ 
6.2 Smlouva o dílo na akce „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Dr. M. Horákové ve 

Šluknově“ a „PD – Dokončení chodníku v Rumburské ulici ve Šluknově“ 
6.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Zpracování zadávací dokumentace 

a organizace veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 
pro soustavu veřejného osvětlení a vybrané budovy v majetku města Šluknov“ 

6.4 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Revitalizace severní fasády Domu kultury 
Šluknov“ 

6.5 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov - obnova 
fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ 

6.6 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Změna č. 1 územního plánu Šluknov“ 
7. Odbor vedení města 

7.1 Dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1014/2016 ze dne 18.03.2016 

7.2 Zahraniční služební cesta do SRN  
8. Informace starostky 
9. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

  

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Smlouva o poskytnutí služby „Stěhovací a montážní práce – rekonstrukce radnice 2017“ 
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Usnesení č. 1/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby „Stěhovací 
a montážní práce – rekonstrukce radnice 2017“ mezi městem Šluknov a firmou Technické služby 
Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Šluknov, Císařský 378, PSČ 407 77, IČ 254 10 539, DIČ CZ25410539, 
dle návrhu.  

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2017 

Usnesení č. 2/69R/2017: Rada města Šluknov projednala návrh rozpočtu města na rok 2017 
a doporučuje Zastupitelstvu města Šluknov rozpočet schválit. 

3.2 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby č. ORŽP 39/2016 „Správa a údržba veřejného 
pohřebiště ve Šluknově“ 

Usnesení č. 3/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 39/2016 „Správa a údržba veřejného pohřebiště ve Šluknově“, uzavřený mezi 
městem Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov, IČ 00261688, a Technickými službami Šluknov, spol. 
s r. o., Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, dle návrhu. 

4. Odbor kultury (OK) 

4.1 Dohoda o ukončení Smlouvy o komisním prodeji – Dolní Poustevna 

Usnesení č. 4/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o komisním 
prodeji mezi městem Šluknov a městem Dolní Poustevna, Vilémovská 77, 407 82 Dolní Poustevna, 
IČ  00261289, dle návrhu. 

4.2 Dohoda o ukončení Smlouvy o komisním prodeji – MAS Český sever 

Usnesení č. 5/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy o komisním 
prodeji mezi Městem Šluknov a MAS Český sever, z. s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, 
IČ 26983303, dle návrhu. 

4.3 Dohoda o ukončení Smlouvy o komisním prodeji – Lipová 

Usnesení č. 6/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o komisním 
prodeji mezi městem Šluknov a obcí Lipová, Lipová 422, 407 81 Lipová, IČ 00261505, dle návrhu. 

4.4 Návrh příkazní smlouvy na zprostředkování zajištění kulturního programu na akci „Zámecké 
slavnosti 2017“ 

Usnesení č. 7/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Příkazní smlouvu na zprostředkování 
zajištění kulturního programu na akci „Zámecké slavnosti 2017“ mezi městem Šluknov 
a Sdružením Festive, zastoupeným Janem Šulcem, Lipová 1, 407 21 Česká Kamenice, IČ 227 18 
745 v celkové částce 325.000 Kč, cena je konečná (příkazník není plátce DPH), dle návrhu. 

4.5 Dohoda o ukončení Smlouvy o komisním prodeji – Rumburk 

Usnesení č. 8/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dohodu o ukončení Smlouvy o komisním 
prodeji mezi městem Šluknov a městem Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, 
IČ 00261602, dle návrhu. 

4.6 Smlouva o pronájmu movitých věcí na Zámecký ples 

Usnesení č. 9/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o pronájmu movitých věcí – 170 
ks univerzálních potahů na židle za cenu 6.833 Kč, vč. poštovného (a se stanovenou kaucí ve výši 
2.000 Kč) na Zámecký ples, konaný dne 01.04.2017 ve Šluknovském zámku mezi městem Šluknov 
jako nájemcem a firmou Svatební potahy, David Gregor, Polní 377, 687 62  Dolní Němčí, 
IČ 74970453, dle návrhu. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Přidělení bytů 

Usnesení č. 10/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou od 01.05.2017 do 31.12.2017 na přidělení níže uvedené bytové jednotky v domě č. p. 284, 
č. b. 4, ul. Budišínská, Šluknov, dle návrhu. 

Byt 1+1, č. b. XX, č. p. 284, ul. Budišínská, Šluknov, pro XXX.  
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5.2 Pozemky 

5.2.1 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 11/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 12/NP-2014 
mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 20.02.2017.  

5.2.2 Ukončení  nájemní smlouvy 

Usnesení č. 12/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 5/NP-2010 
mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 28.02.2017. 

5.2.3 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 13/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedených pozemků na 
dobu neurčitou od 21.02.2017 XXX, za cenu 2,50Kč/rok u p. p. č. 368 v k. ú. Šluknov za účelem 
zřízení zahrady a za cenu 0,10 Kč/rok u p. p. č. 361/1 a p. p. č. 361/ 2 v k. ú. Šluknov za účelem 
sekání trávy.  

P. p. č.: 368, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: 345 m2 

účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok  

P. p. č.: 361/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 179 m2 

p. p. č.: 361/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 275 m2 

účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok 

5.2.4 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 14/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu určitou od 31.03.2017 do 30.08.2017 XXX, za cenu 200 Kč/období, za účelem umístění 
včelstev. 

P. p. č.: část 2731/1, katastr: Císařský  
druh pozemku: lesní pozemek, výměra: 8 m2 

5.2.5 Pronájem pozemků 

Usnesení č. 15/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozemku na 
dobu neurčitou od 21.02.2017 XXX, za cenu 0,10 Kč/rok, za účelem sekání trávy.  

P. p. č.: 248, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, výměra: 83 m2 

účel: sekání trávy, cena: 0,10 Kč/m2/rok (min. 50 Kč/rok) 

5.2.6 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 16/69R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 2464/2, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: 1.152 m2 
účel: výstavba mobilheimu, cena: znalecký posudek (bez nároku na slevu) 

5.2.7 Nezveřejnění záměru prodeje pozemku 

Usnesení č. 17/69R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 2268, katastr: Království 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP (cca 1.200 m2)  
účel: zřízení zahrady, cena: znalecký posudek  

5.2.8 Zveřejnění záměru prodat pozemek 

Usnesení č. 18/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  
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P. p. č. část 1271, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: dle GP č. 1851-66/2016 vedené jako díl „d“ o 
výměře 4 m2 
účel: legalizace stávajícího stavu (zaměření dlouholeté přístavby), minimální cena: dle znaleckého 
posudku 

5.2.9 Zveřejnění záměru prodat pozemek 

Usnesení č. 19/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č. část 417, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 1855-121/2016 vedené jako díl „b“ o výměře 1 m2  
účel: legalizace stávajícího stavu (zaměření dlouholeté přístavby), minimální cena: dle znaleckého 
posudku 

5.2.10 Zveřejnění záměru prodat pozemek 

Usnesení č. 20/69R/2017: Rada města Šluknov neschvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 1019/1, katastr: Rožany 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 309 m2  
účel: ucelení pozemků, minimální cena: dle znaleckého posudku + hodnota stromů 

5.2.11 Zveřejnění záměru prodat pozemek 

Usnesení č. 21/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr prodat ze svého majetku 
níže uvedený pozemek.  

P. p. č. 35, katastr: Království 
druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: 162 m2  
účel: zřízení zahrady, minimální cena: dle znaleckého posudku  

5.2.12 Zveřejnění záměru směnit pozemek 

Usnesení č. 22/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr směnit ze svého majetku 
níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 2246, katastr:  Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 411 m2 
P. p. č. 2339/2, katastr:  Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: 290 m2 
P. p. č. 2426, katastr:  Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda, výměra: 72 m2 
P. p. č. 3096, katastr:  Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 164 m2 
P. p. č. 3098/1, katastr:  Císařský 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: 166 m2 
St. p. č. 158, katastr:  Císařský 
druh pozemku: zastavěná plocha, zbořeniště, výměra: 9 m2 
účel: narovnání vlastnických vztahů 

5.2.13 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 23/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu na části p. p. č. 1678 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 21 bm), 
v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení 
distribuční soustavy Kabelové vedení NN a rozpojovací skříně, stavby č. EP-12-4007090/002 - 
DC_Šluknov, ppč. 1676/4, příp. do 50 m, kNN, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, 
ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly. 

5.2.14 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 24/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene a smlouvu 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést 
stavbu na části p. p. č. 804 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře dle GP (cca 30 bm) a na 
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části p. p. č. 210 – trvalý travní porost o výměře dle GP (cca 3 bm), v k. ú. Kunratice u Šluknova, 
obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba zařízení distribuční 
soustavy Kabelové vedení NN, stavby č. EP-12-4007193/VB001 - DC_Kunratice, ppč. 159, příp. do 50 
m, kNN, za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

5.2.15 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 25/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout ze svého 
majetku níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: část 1974, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, výměra: 102 m2 

účel: zřízení zahrady, cena: 2,50Kč/m2/rok 

5.3 Pronájem baru na sále Domu kultury – zrušení usnesení RM  

 

6. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

6.1 Smlouva o dílo na akci „PD – Výstavba přestupního terminálu Šluknov“ 

Usnesení č. 26/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ 254 87 892 na realizaci akce 
„PD – Výstavba přestupního terminálu Šluknov“, za cenu 205.000 Kč bez DPH, tj. 248.050 Kč s 21 % 
DPH, dle předloženého návrhu, přičemž smlouva bude uzavřena po schválení rozpočtu města 
Šluknov pro rok 2017, v němž budou prostředky na předmětnou akci alokovány. 

6.2 Smlouva o dílo na akce „PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Dr. M. Horákové ve 
Šluknově“ a „PD – Dokončení chodníku v Rumburské ulici ve Šluknově“ 

Usnesení č. 27/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ 254 87 892 na realizaci akce 
„PD – Rekonstrukce a dostavba chodníku v ulici Dr. M. Horákové ve Šluknově“, za cenu 108.480 Kč 
bez DPH, tj. 131.260,80 Kč s 21% DPH, dle předloženého návrhu, přičemž smlouva bude uzavřena 
po schválení rozpočtu města Šluknov pro rok 2017, v němž budou prostředky na předmětnou akci 
alokovány. 

Usnesení č. 28/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a firmou ProProjekt, s. r. o., Komenského 1173, 408 01 Rumburk, IČ 254 87 892 na realizaci akce 
„PD – Dokončení chodníku v Rumburské ulici ve Šluknově“, za cenu 90.880 Kč bez DPH, 
tj. 109.964,80 Kč s 21% DPH, dle předloženého návrhu, přičemž smlouva bude uzavřena po 
schválení Rozpočtu města Šluknov pro rok 2017, v němž budou prostředky na předmětnou akci 
alokovány. 

6.3 Zadání veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) na akci „Zpracování zadávací dokumentace 
a organizace veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem 
pro soustavu veřejného osvětlení a vybrané budovy v majetku města Šluknov“ 

Usnesení č. 29/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu č. ORŽP 15/2017 na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na akci „Zpracování zadávací dokumentace a organizace veřejné zakázky 
„Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro soustavu veřejného osvětlení a 
vybrané budovy v majetku města Šluknov“ mezi městem Šluknov a firmou PORSENNA, o. p. s, 
Bystřická 522/2, 140 00 Praha 4 IČ 27172392 za nabídkovou cenu 360.000 Kč bez DPH, tj. 435.600 
Kč včetně DPH, dle předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou k jejímu 
podpisu, přičemž smlouva bude uzavřena po schválení Rozpočtu města Šluknov pro rok 2017, 
v němž budou prostředky na předmětnou akci alokovány. 

6.4 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Revitalizace severní fasády Domu kultury 
Šluknov“ 

Usnesení č. 30/69R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „Revitalizace severní fasády Domu kultury Šluknov“, 
a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle návrhu.  
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Usnesení č. 31/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Revitalizace severní fasády Domu kultury 
Šluknov“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 32/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně 
plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „Revitalizace severní fasády Domu kultury 
Šluknov“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Bc. Zdeněk Černý, Mgr. Martin Chroust, Bc. Michal 
Bušek, Zdeněk Polesný. Náhradníci: Bc. Marek Kopecký, Ing. Stanislav Mašek, Ing. Petr Masopust, 
Ladislav Čurgali, Božena Naňáková.  

6.5 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova 
fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ 

Usnesení č. 33/69R/2017: Rada města Šluknov rozhoduje o zveřejnění výzvy k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády 
a stavební úpravy (odvlhčení)“, a to za použití elektronického nástroje EZAK a oslovením firem dle 
návrhu.  

Usnesení č. 34/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje firmy pro oslovení k podání nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády 
a stavební úpravy (odvlhčení)“, dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 35/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje složení Hodnotící komise, která současně 
plní funkci Komise pro otevírání obálek, na akci „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a 
stavební úpravy (odvlhčení)“: Mgr. Bc. Rudolf Sochor (předseda), Bc. Zdeněk Černý, Mgr. Martin 
Chroust, Bc. Michal Bušek, Zdeněk Polesný. Náhradníci: Bc. Marek Kopecký, Ing. Stanislav Mašek, 
Ing. Petr Masopust, Ladislav Čurgali, Božena Naňáková. 

6.6 Veřejná zakázka malého rozsahu (VZMR) na akci „Změna č. 1 územního plánu Šluknov“ 

Usnesení č. 36/69R/2017: Rada města Šluknov Schvaluje výjimku dle čl. 25 odst. 4 Směrnice 
č. 9/2016 o zásadách a postupech při zadávání veřejných zakázek, ve věci realizace veřejné 
zakázky malého rozsahu na akci „Změna č. 1 územního plánu Šluknov“ a následného „Právního 
stavu územního plánu Šluknov“. 

Usnesení č. 37/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje přímé zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu na akci „Změna č. 1 územního plánu Šluknov“ a následného „Právního stavu územního 
plánu Šluknov“, pí Ing. arch. Jitce Fikarové, Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem, IČ 12036226, za 
cenu 595.000 Kč bez DPH, tj. 719.950 Kč s 21% DPH, na základě předložené cenové nabídky, dle 
návrhu. 

Usnesení č. 38/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o dílo mezi městem Šluknov 
a Ing. arch. Jitkou Fikarovou, Kojetice 56, 400 02 Ústí nad Labem, IČ120 36 226, na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Změna č. 1 územního plánu Šluknov“ a následného 
„Právního stavu územního plánu Šluknov“, za cenu 595.000 Kč bez DPH, tj. 719.950 Kč s 21% DPH, 
dle předloženého návrhu, přičemž smlouva bude uzavřena po schválení Rozpočtu města Šluknov 
pro rok 2017, v němž budou prostředky na předmětnou akci (resp. její část realizovanou v r. 2017) 
alokovány. 

7. Odbor vedení města (OVM) 

7.1 Dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 
a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1014/2016 ze dne 18.03.2016 

Usnesení č. 39/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Dohodě o vytvoření 
pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku č. DCA-V-1014/2016 mezi městem 
Šluknov a Úřadem práce ČR, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991, kterým 
se s účinností od 01.03.2017 počet vytvářených pracovních míst na veřejně prospěšné práce 
v době od 01.03.2017 do 31.07.2017 snižuje ze 4 pracovních míst na 2 pracovní místa a kterým se 
doba vytváření těchto 2 pracovních míst prodlužuje o 5 měsíců, tj. do 31.07.2017, s výší mzdového 
příspěvku na 1 zaměstnance 14.000 Kč měsíčně, dle návrhu. 
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7.2 Zahraniční služební cesta do SRN 

Usnesení č. 40/69R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zahraniční služební cestu starostky města 
Mgr. Evy Džumanové, na jednání Pětiměstí do Sohlandu a. d. Spree, do Spolkové republiky 
Německo dne 10.03.2017. 

8. Informace starostky 
 

9. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.         
starostka města 
 


