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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 80. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 3. července 2017 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor vnitřní správy 

2.1 Informace ZŠ J. Vohradského Šluknov 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – převod 
finančních prostředků do investičního fondu a odvod finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele 

3.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – převod finančních prostředků do Investičního fondu a odvod 
finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v Programu na záchranu a obnovu kulturních 

památek Ústeckého kraje 2017 na projekt „Revitalizace severní fasády Domu kultury Šluknov“ 
4.2 Neinvestiční dotační program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018 

5. Odbor správy majetku 
5.1 Žádost o snížení nájemného v sauně za měsíc červenec 
5.2 Nebytové prostory – zveřejnění záměru pronájmu 

6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/80R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 80. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor vnitřní správy (OVS) 

2.1 Informace ZŠ J. Vohradského Šluknov 

Usnesení č. 2/80R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín, se sídlem T. G. Masaryka 678, 407 77 Šluknov, bere na vědomí informaci 
o jmenování Mgr. Lenky Líbalové zástupkyní statutárního orgánu Základní školy J. Vohradského 
Šluknov, okres Děčín. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Mateřská škola Šluknov, Svojsíkova 352, Šluknov, příspěvková organizace – převod 
finančních prostředků do investičního fondu a odvod finančních prostředků do rozpočtu 
zřizovatele 

Usnesení č. 3/80R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, Svojsíkova 
352, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace souhlasí s převodem finančních prostředků 
z Rezervního fondu do Investičního fondu mateřské školky a stanovuje odvod finančních 
prostředků do rozpočtu zřizovatele, dle předloženého návrhu.  

Usnesením č. 4/80R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, Svojsíkova 
352, 407 77 Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje změnu závazných ukazatelů na rok 2017 
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stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 2017, 
dle předloženého návrhu. 

3.2 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, T. G. Masaryka 678, Šluknov, 
příspěvková organizace – převod finančních prostředků do Investičního fondu a odvod 
finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele 

Usnesení č. 5/80R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského,  
T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvkové organizace souhlasí s převodem finančních prostředků 
z Rezervního fondu do Investičního fondu školy a stanovuje odvod finančních prostředků  
do rozpočtu zřizovatele, dle předloženého návrhu.  

Usnesení č. 6/80R/2017: Rada města Šluknov jako zřizovatel Základní školy J. Vohradského,  
T. G. Masaryka 678, Šluknov, příspěvkové organizace schvaluje změnu závazných ukazatelů na rok 
2017 stanovených v rámci Finančního vztahu mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací pro rok 
2017, dle předloženého návrhu.  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace v Programu na záchranu a obnovu kulturních 
památek Ústeckého kraje 2017 na projekt „Revitalizace severní fasády Domu kultury 
Šluknov“ 

Usnesení č. 7/80R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace 
v Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje 2017 na projekt 
„Revitalizace severní fasády Domu kultury Šluknov“ ve výši 400.000 Kč od Ústeckého kraje. 

4.2 Neinvestiční dotační program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018 

Usnesení č. 8/80R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Neinvestiční dotační program 
na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018 dle předloženého návrhu. 

Usnesení č. 9/80R/2017: Rada města Šluknov schvaluje vzorovou Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád, 
střech a květinové výzdoby v roce 2018, dle předloženého návrhu. 

5. Odbor správy majetku (OSM) 

5.1 Žádost o snížení nájemného v sauně za měsíc červenec 

Usnesení č. 10/80R/2016: Rada města Šluknov rozhoduje vyhovět žádosti XXX, a snížit nájemné za 
měsíc červenec 2017 na částku 583 Kč, z důvodu uzavření sauny od 03.07.2017 do 16.07.2017. 

5.2 Nebytové prostory – zveřejnění záměru pronájmu 

5.2.1 Bankomat České spořitelny 

Usnesení č. 11/80R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout prostory 
sloužící k podnikání o výměře 4,5 m2 v suterénu v budově č. p. 651 ul. Pivovarská na p. p. č. 345  
v k. ú. a obci Šluknov.  

5.2.2 Posilovna na městském stadionu 

Usnesení č. 12/80R/2017: Rada města Šluknov schvaluje zveřejnit záměr pronajmout nebytový 
prostor o výměře 50 m2 v suterénu budovy č. p. 1051 ul. Žižkova na p. p. č. 1575/2 v k. ú. a obci 
Šluknov.  

6. Informace starostky 

 

7. Diskuze 
 

 
    
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


