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Uveřejněna 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 p řijatých usneseních 
z 2. schůze Rady m ěsta Šluknov 

konané dne 10. prosince 2018 v kancelá ři starostky  
Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Odpis nevymahatelné pohledávky 
2.2 Pozemky 
2.3 Darovací smlouva – požární automobil pro jednotku sboru dobrovolných hasičů 
2.4 Dodatek č. 9 k Pojistné smlouvě č. 750000000101 

3. Odbor vnit řní správy 
3.1 Smlouva o zpracování osobních údajů se společností VERA, spol. s r. o. 
3.2 Úprava platů ředitelek ZŠ a MŠ 
3.3 Přijetí účelově určeného finančního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

4. Odbor rozvoje a životního prost ředí 
4.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 21/2018 „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve 

Šluknově“   
4.2 Brownfieldy ve vlastnictví města Šluknov 
4.3 Projektová dokumentace – „Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního 

zařízení určeného k dodávce elektrické energie, číslo: Z_S14_12_8120066029“ – 
revitalizace objektu tribuny městského stadionu 

4.4 Dodatky ke smlouvám s firmou Technické služby Šluknov, spol. s r. o., na zajištění 
komunálních služeb od roku 2019 

4.5 Darovací smlouva ČEZ Distribuce, a. s. 
4.6 Žádost o zařazení do dotačního programu na opravy fasád a střech 

5. Odbor ekonomický 
5.1 Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2019 
5.2 Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2019 až 2021 
5.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace, 

T. G. Masaryka 678, Šluknov – změna odpisového plánu na rok 2018, odpisový plán na rok 
2019 

5.4 Návrh směrnice č. 6/2018 – Podpisové vzory 
6. Odbor vedení m ěsta 

6.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2019 
6.2 Odměňování členů Zastupitelstva města Šluknov od 01.01.2019 
6.3 Jmenování členů a zapisovatelů komisí RM 

7. Informace starostky 
8. Diskuze 

1. Kontrola pln ění usnesení  

Usnesení č. 1/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje program 2. sch ůze rady m ěsta dne 
10.12.2018 dle p ředloženého návrhu po jeho dopln ění.   
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2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Odpis nevymahatelné pohledávky  

Usnesení č. 2/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje odpis nevymahatelné pohledávk y ve 
výši 6.591 K č za neuhrazené nájemné v byt ě č. 5 na adrese Mlýnská 658, Šluknov, nájemce 
XXX.   

2.2 Pozemky 

2.2.1 Pronájem pozemk ů 

Usnesení č. 3/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozem ku 
na dobu ur čitou od 01.01.2019 do 31.12.2028 Českému rybá řskému svazu, z. s., MO Šluknov, 
Na Hrázi 837, Šluknov, za cenu 5.000 K č/rok, za ú čelem hospoda ření na vodních plochách.  

P. p. č.: 2067, katastr: Šluknov          
druh pozemku: vodní plocha, nádrž umělá, vým ěra: 42.063 m2 
účel: hospodaření na vodních plochách, cena: 5.000 Kč/rok  

Usnesení č. 4/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje nájemní smlouvu č. 34/NR-2018  mezi 
městem Šluknov a Českým rybá řským svazem, z. s., MO Šluknov, I Č 00482811, se sídlem Na 
Hrázi 837, 407 77 Šluknov, dle návrhu.  

2.2.2 Pronájem pozemk ů 

Usnesení č. 5/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje pronájem níže uvedeného pozem ku 
na dobu ur čitou od 01.01.2019 do 31.12.2028 Českému rybá řskému svazu, z. s., MO Šluknov, 
Na Hrázi 837, Šluknov, za cenu 1.000 K č/rok, za ú čelem hospoda ření na vodních plochách.  

P. p. č.: 142/1, katastr: Šluknov          
druh pozemku: vodní plocha, nádrž umělá, vým ěra: 3.622 m2 
účel: hospodaření na vodních plochách, cena: 1.000 Kč/rok  

Usnesení č. 6/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje nájemní smlouvu č. 35/NR-2018  mezi 
městem Šluknov a Českým rybá řským svazem z. s., MO Šluknov, I Č 00482811, se sídlem Na 
Hrázi 837, 407 77 Šluknov, dle návrhu.  

2.2.3 Zveřejnění záměru pronájmu pozemku 

Usnesení č. 7/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje zve řejnit zám ěr pronajmout ze svého 
majetku část níže uvedeného pozemku.  

P. p. č.: část 520, katastr: Šluknov          
druh pozemku: zahrada, vým ěra: 120 m2 
účel: zahrada, cena: 2,50 Kč/m2/rok 

2.2.4 Ukončení nájemních smluv výpov ědí 

Usnesení č. 8/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje výpov ěď nájemní smlouvy č. 7/NP-
2015 mezi m ěstem Šluknov a XXX,  ke dni 31.12.2018, podle  čl. IV, odst. 2, bod 2 nájemní 
smlouvy. 

2.2.5 Ukončení nájemních smluv výpov ědí 

Usnesení č. 9/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje výpov ěď nájemní smlouvy č. 13/NP-
2018 mezi m ěstem Šluknov a XXX,  ke dni 31.12.2018, podle  čl. IV, odst. 2, bod 2 nájemní 
smlouvy.  

2.2.6 Zřízení věcného b řemene   
Usnesení č. 10/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje z řízení věcného b řemene, smlouvu 
o budoucí smlouv ě o zřízení věcného b řemene a dohodu o umíst ění stavby č. IV-12-
4017027/VB/1 na části p. p. č. 2567/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace a p. p. č. 2570/2 - 
ostatní plocha, ostatní komunikace (celkem cca 710 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za 
účelem zřízení, umíst ění, provozování, oprava a údržba zemního kabelového  vedení NN pro 
stavbu „DC-Šluknov, pp č. 2567/2, DTS, kNN – lokalita, smlouva č. IV-12-4017027/VB/1“, za cenu 
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20 Kč za běžný metr, nejmén ě však za 1.000 K č, bez DPH, ve prosp ěch  ČEZ Distribuce, a. s., 
Teplická 874/8, 405 02 D ěčín IV – Podmokly.  
2.2.7 Zřízení věcného b řemene 

Usnesení č. 11/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje z řízení věcného b řemene – 
služebnosti a smlouvu o budoucí smlouv ě o zřízení služebnosti inženýrské sít ě a smlouvu 
o právu provést stavbu na části p. p. č. 3083/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 12 
bm) v k. ú. Království, obec Šluknov, za ú čelem zřízení, umíst ění, provozování, oprav ě a údržb ě 
vodovodní p řípojky pro d ům čp. 380, za cenu 20 K č/bm, nejmén ě však za 1.000 K č bez DPH, 
ve prosp ěch XXX. 

2.3 Darovací smlouva – požární automobil pro jednot ku sboru dobrovolných hasi čů 

Usnesení č. 12/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi m ěstem 
Šluknov a obcí Staré K řečany, se sídlem Staré K řečany 38, 407 61 Staré K řečany, zastoupené 
panem Františkem Moravcem, starostou obce Staré K řečany, dle p ředloženého návrhu. 

2.4 Dodatek č. 9 k Pojistné smlouv ě č. 750000000101 

Usnesení č. 13/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 9 k Pojistné smlouv ě 
o škodovém pojišt ění živelním, o škodovém pojišt ění odcizení a o škodovém pojišt ění 
odpov ědnosti za škodu č. 750000000101 mezi městem Šluknov a Mate řskou školou Šluknov, 
příspěvkovou organizací a Základní školou J. Vohradského a Direct pojiš ťovnou, a. s., se 
sídlem Brno, Brno-m ěsto, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, I Č  250 73 958, dle p ředloženého 
návrhu.  

3. Odbor vnit řní správy (OVS) 

3.1 Smlouva o zpracování osobních údaj ů se spole čností VERA, spol. s r. o. 

Usnesení č. 14/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov ruší usnesení Rady m ěsta Šluknov  
č. 5/105R/2018: „Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o zpracování osobních  údajů číslo 
ZOU/18/01 mezi m ěstem Šluknov a spole čností VERA, spol. s r. o., se sídlem Praha 6 - 
Vokovice, Lužná 716/2, kontaktní adresa: Klicperovo  nám. 39/I, 503 51 Chlumec nad Cidlinou, 
IČ 625 87 978, zastoupena XXX, jednatelem, zapsanou v  obchodním rejst říku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34140, dle p ředloženého návrhu.“ 

Usnesení č. 15/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o zpracování osobních  
údajů číslo ZOU/18/07 mezi m ěstem Šluknov a spole čností VERA, spol. s r. o., se sídlem Praha 
6 – Vokovice, Lužná 716/2, kontaktní adresa Klicper ovo nám. 39/I, 503 51 Chlumec nad 
Cidlinou, I Č 625 87 978, zastoupenou  XXX, jednatelem, zapsanou v obchodním rejst říku 
vedeném M ěstským soudem v Praze, oddíl C, vložka 34140, dle p ředloženého návrhu.  

3.2 Úprava plat ů ředitelek ZŠ a MŠ  

Usnesení č. 16/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Mate řské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, rozhoduje o úprav ě platu ředitelky Mate řské školy Šluknov, paní 
Bc. Jany Kore čkové podle na řízení vlády č. 263/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019, dle návrhu.  

Usnesení č. 17/2R/2018: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy J. Vohradského ve 
Šluknov ě rozhoduje o úprav ě platu ředitelky Základní školy J. Vohradského ve Šluknov ě, paní 
Mgr. Renat ě Sochorové podle na řízení vlády č. 263/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019, dle 
návrhu.  

3.3 Přijetí ú čelově určeného finan čního daru ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 18/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres D ěčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, s chvaluje p řijetí ú čelově 
určeného finan čního daru – p řijetí finan čních prost ředků ve výši 96.346 K č, odpovídajících 
celkové výši záloh ob ědové služby pro 35 žák ů školy v období od 02.01.2019 do 28.06.2019, 
od spole čnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/ 4, 140 00 Praha 4, IČ 24231509. 
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4. Odbor rozvoje a životního prost ředí (ORŽP) 

4.1 Dodatek č. 2 ke Smlouv ě o dílo č. 21/2018 „Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve  
Šluknov ě“    

Usnesení č. 19/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. ORŽP 
21/2018 mezi m ěstem Šluknov a firmou INTERYSS, s. r. o., Dolní Lit vínov 5, 436 01 Litvínov, 
IČ 48293881, na realizaci zakázky na akci „Dodávka ná bytku a vybavení do radnice ve 
Šluknov ě“, dle p ředloženého návrhu.  

4.2 Brownfieldy ve vlastnictví m ěsta Šluknov 

Usnesení č. 20/2R/2018: Rada m ěsta Šluknov bere na v ědomí informace vedoucího ORŽP 
o stavu brownfield ů ve vlastnictví m ěsta Šluknov a souhlasí s navrženým postupem 
financování, dle p ředloženého návrhu. 

4.3 Projektová dokumentace – „Smlouvu o smlouv ě budoucí o realizaci p řeložky 
distribu čního za řízení ur čeného k dodávce elektrické energie, číslo: 
Z_S14_12_8120066029“ – revitalizace objektu tribuny  městského stadionu 

Usnesení č.  21/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o smlouv ě budoucí 
o realizaci p řeložky distribu čního za řízení ur čeného k dodávce elektrické energie, číslo 
Z_S14_12_8120066029 mezi m ěstem Šluknov a spole čností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Teplická 874/8, 405 02 D ěčín IV-Podmokly, I Č 24729035, za cenu ve výši 386.601,84 K č, dle 
předloženého návrhu.  

4.4 Dodatky ke smlouvám s firmou Technické služby Š luknov, spol. s r. o., na zajišt ění 
komunálních služeb od roku 2019 

Usnesení č. 22/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 k Příkazní smlouv ě 
č. ORŽP 48/2016 na provozování sb ěrného dvora ve Šluknov ě mezi městem Šluknov a firmou 
Technické služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539, dle 
předloženého návrhu. 

Usnesení č. 23/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouv ě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 36/2016 na celoro ční údržbu místních komunikací ve Šluknov ě mezi m ěstem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r . o., sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle p ředloženého návrhu. 

Usnesení č. 24/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouv ě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 38/2016 na správu a údržbu Stadionu Slávy No votného ve Šluknov ě mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l s r. o., sídlem Císa řský 378, 407 77 
Šluknov, I Č 25410539, dle p ředloženého návrhu. 

Usnesení č. 25/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlou ě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 26/2018 na správu a údržbu ve řejného poh řebišt ě ve Šluknov ě mezi m ěstem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r . o., sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle p ředloženého návrhu.  

Usnesení č. 26/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouv ě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 40/2016 na správu a údržbu ve řejného WC ve Šluknov ě mezi m ěstem Šluknov 
a firmou Technické služby Šluknov, spol s r. o., sí dlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle p ředloženého návrhu. 

Usnesení č. 27/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouv ě o poskytnutí 
služby č. ORŽP 41/2016 na správu a údržbu služebních vozide l v majetku m ěsta Šluknov mezi 
městem Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spo l s r. o., sídlem Císa řský 378, 407 77 
Šluknov, I Č 25410539, dle p ředloženého návrhu. 

Usnesení č. 28/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Dodatek č. 1 k Rámcové smlouv ě 
příkazní č. ORŽP 50/2016 na dodávku a montáž stavebního mater iálu, bezpe čnostních prvk ů, 
dopravního zna čení a zahradnického materiálu mezi m ěstem Šluknov a firmou Technické 
služby Šluknov, spol s r. o., sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, I Č 25410539, dle 
předloženého návrhu. 
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Usnesení č. 29/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí služby č. ORŽP 
31/2018 na údržbu, svoz a likvidaci ve řejné zelen ě ve Šluknov ě pro rok 2019 mezi m ěstem 
Šluknov a firmou Technické služby Šluknov, spol s r . o., sídlem Císa řský 378, 407 77 Šluknov, 
IČ 25410539, dle p ředloženého návrhu.  

4.5 Darovací smlouva ČEZ Distribuce, a. s. 

Usnesení č.  30/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Darovací smlouvu mezi m ěstem 
Šluknov a spole čností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405  02 Děčín IV-
Podmokly, I Č 24729035, na poskytnutí daru ve výši 100.000 K č ve prosp ěch m ěsta Šluknov, 
dle p ředloženého návrhu.  

4.6 Žádost o za řazení do dota čního programu na opravy fasád a st řech 

Usnesení č. 31/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov zamítá žádost pana Ž ďánského a neschvaluje 
poskytnutí p říspěvku na opravu st řechy na dom ě čp. 409 v ul. Dr. Edvarda Beneše, Šluknov, 
z důvodu nespln ění podmínek dota čního programu.  

5. Odbor ekonomický (OE) 

5.1 Návrh rozpo čtu m ěsta Šluknov na rok 2019 

Usnesení č. 32/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov projednala návrh rozpo čtu m ěsta na rok 2019 
a doporu čuje Zastupitelstvu m ěsta Šluknov rozpo čet schválit . 

5.2 Střednědobý výhled rozpo čtu m ěsta Šluknov na období 2019 až 2021 

Usnesení č. 33/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov projednala a doporu čuje Zastupitelstvu m ěsta 
Šluknov schválit St řednědobý výhled m ěsta Šluknov na období 2019 až 2021 dle p ředloženého 
návrhu.   

5.3 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres D ěčín, příspěvková organizace, T. G. 
Masaryka 678, Šluknov – zm ěna odpisového plánu na rok 2018, odpisový plán na r ok 
2019 

Usnesení č. 34/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres D ěčín, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šlukno v schvaluje 
změnu odpisového plánu na rok 2018 a zm ěnu závazných ukazatel ů na rok 2018, stanovených 
v rámci Finan čního vztahu mezi z řizovatelem a p říspěvkovou organizací pro rok 2018, dle 
předloženého návrhu . 

Usnesení č. 35/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov jako z řizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres D ěčín, příspěvkové organizace, T. G. Masaryka 678, 407 77 Šlukno v schvaluje 
odpisový plán na rok 2019 dle p ředloženého návrhu.  

5.4 Návrh sm ěrnice č. 6/2018 – Podpisové vzory 

Usnesení č. 36/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje Sm ěrnici č. 6/2018  
– Podpisové vzory s ú činností od 12.12.2018, dle p ředloženého návrhu.  

6. Odbor vedení m ěsta (OVM) 

6.1 Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok  2019 

Usnesení č. 37/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov schvaluje v souladu s § 5 odst. 1 písm.  f) zákona 
č. 106/1999 Sb. o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, ve spojení 
s § 17 tohoto zákona a s na řízením č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licen čních 
odm ěn za poskytování informací podle zákona o svobodném  přístupu k informacím, a na 
základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení), ve znění pozd ějších 
předpis ů, Sazebník úhrad za poskytování informací pro rok 2 019 s účinností od 01.01.2019, 
dle návrhu. 

6.2 Odměňování členů Zastupitelstva m ěsta Šluknov od 01.01.2019 

Usnesení č. 38/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov doporu čuje Zastupitelstvu m ěsta Šluknov 
stanovit v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2, p ísmeno n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní z řízení) ve znění pozd ějších p ředpis ů:  
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1. Odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvoln ěných členů zastupitelstva m ěsta za 
měsíc takto: 

a) Místostarosta      20.000 K č 
b) Člen rady m ěsta        7.000 Kč 
c) Předseda výboru ZM či komise RM     3.000 K č 
d) Člen ZM (bez dalších funkcí)      1.000 K č. 

2. Odměny jsou stanoveny dle P řílohy na řízení vlády č. 318/2017 Sb. (ve znění nařízení 
vlády č. 202/2018 Sb.), o výši odm ěn členů zastupitelstev územn ě samosprávných celk ů 
ve znění pozd ějších p ředpis ů.  

3. Odměny se budou poskytovat ode dne 01.01.2019.  

4. V případě nastoupení náhradníka na uvoln ěný mandát člena zastupitelstva bude 
odm ěna náležet ode dne složení slibu.  

5. V případě personální zm ěny v obsazení jednotlivých funkcí bude odm ěna náležet ode 
dne zvolení do této funkce.  

Usnesení č. 39/2R/2018: Rada m ěsta Šluknov doporu čuje Zastupitelstvu m ěsta Šluknov 
stanovit v souladu s § 74 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní z řízení) ve znění 
pozdějších p ředpis ů, že při soub ěhu výkonu n ěkolika funkcí se odm ěna neuvoln ěnému 
členovi zastupitelstva m ěsta poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle ro zhodnutí 
zastupitelstva m ěsta náleží nejvyšší odm ěna.  

6.3 Jmenování členů a zapisovatel ů komisí RM 

Usnesení č. 40/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov jmenuje na základ ě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, do funkce člena/ky Bytové 
komise pp. Mgr. Evu Džumanovou, Ing. Evu Baborákovo u, Bc. Marcelu Postlerovou 
a Jaroslava Frá ňu.   

Usnesení č. 41/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov ur čuje zapisovatelku Bytové komise paní 
Rosvitu Hlavsovou. 

Usnesení č. 42/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov jmenuje na základ ě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, do funkce člena/ky Komise 
rozvoje a životního prost řední pp. Bc. Michala Buška, Mgr. Bc. Rudolfa Sochor a, Ing. Petra 
Masopusta, Mgr. Martina Chrousta, Mgr. Veroniku Str oufovou, Boženu Na ňákovou, Bc. Zde ňka 
Černého, Mgr. Evu Džumanovou. 

Usnesení č. 43/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov ur čuje zapisovatelku Komise rozvoje 
a životního prost ředí paní Blanku Kyselovou. 

Usnesení č. 44/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov jmenuje na základ ě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, do funkce člena Povod ňové 
komise pp. Ing. Marka Kopeckého, Bc. Zde ňka Černého, Vladimíra Vysko čila, Jind řicha 
Müllera, Ji řího Fučíka, Bc. Michala Buška, Petra Kociána, Ji řího Doležala, Františka 
Pokorného, Ji řího Beneše a Ing. Petra Masopusta.   

Usnesení č. 45/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov ur čuje zapisovatelky Povod ňové komise pp. 
Boženu Na ňákovou a Silvii Slavíkovou.  

Usnesení č. 46/02R/2014: Rada m ěsta Šluknov jmenuje na základ ě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve zn ění pozd ějších p ředpis ů, do funkce člena/ky Úst řední 
inventariza ční a likvida ční komise pp. Ing. Bc. Ivanu Lukešovou, Jana Kunzeh o, Ing. Petra 
Masopusta a Ing. Janu Kociánovou. 

Usnesení č. 47/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov ur čuje zapisovatelku Úst řední inventariza ční 
a likvida ční komise paní Jarmilu Skotnicovou. 

Usnesení č. 48/02R/2014: Rada m ěsta Šluknov jmenuje na základ ě § 102, odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném zn ění, do funkce členky Sboru pro ob čanské 
záležitostí pp. Helenu Krej číkovou, Hanu Jankovou, Evu Kodrlovou, Ivetu Krej číkovou, Marii 
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Šemberovou, R ůženu Markovou, Helgu Hoškovou, Evu Zr ůstovou, Marcelu Podlešákovou, 
Barboru Justovou a Boženu Zemanovou. 

Usnesení č. 49/02R/2018: Rada m ěsta Šluknov ur čuje zapisovatelku Sboru pro ob čanské 
záležitosti paní Janu Galbavou.  

7. Informace starostky 

 

8. Diskuze 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


