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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 87. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 9. října 2017 v kanceláři starostky 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor ekonomický 

2.1 Smlouva o běžném účtu 
3. Odbor správy majetku 

3.1 Smlouva o umístění koncového prvku varování 
3.2 Pozemky  

4. Odbor rozvoje a životního prostředí 
4.1 Neinvestiční dotační program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018 
4.2 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie – 

smlouva č. Z_S14_12_812005391 
4.3 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 05/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopií 

desek zastavení“ 
4.4 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 06/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopií 

desek zastavení“ 
5. Informace starostky 
6. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/87R/2017: Rada města Šluknov schvaluje program 87. schůze Rady města Šluknov 
dle předloženého návrhu. 

2. Odbor ekonomický (OE) 

2.1 Smlouva o běžném účtu 

Usnesení č. 2/87R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o účtu v České 
spořitelně, a. s., mezi městem Šluknov a Českou spořitelnou, a. s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, 
PSČ 140 00, IČ 45244782, zastoupenou Ing. Barborou Kolbabovou, dle předloženého návrhu. 

3. Odbor správy majetku (OSM) 

3.1 Smlouva o umístění koncového prvku varování 

Usnesení č. 3/87R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o umístění koncového prvku 
varování č. 2017410 mezi městem Šluknov a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem 
Ústeckého kraje, Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 70886300 zastoupeným ředitelem plk. 
Ing. Romanem Vyskočilem, na umístění rotační sirény na budovu hasičské zbrojnice v Království 
č. p. 221, dle návrhu. 

3.2 Pozemky 

3.2.1 Zřízení věcného břemene – revokace usnesení 

Usnesení č. 4/87R/2017: Rada města Šluknov revokuje usnesení Rady města Šluknov  
č. 9/86R/2017 z 86. schůze ze dne 25.09.2017, takto: „k. ú. Šluknov“ se nahrazuje „k. ú. Císařský“. 
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4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

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

Usnesení č. 5/87R/2017: Rada města Šluknov ruší usnesení Rady města Šluknov č. 8/80R/2017 ze 
dne 03.07.2017, dle návrhu. 

Usnesení č. 6/87R/2017: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Neinvestiční dotační 
program na opravy fasád, střech a květinové výzdoby v roce 2018 dle předloženého návrhu, po 
jeho úpravě a doplnění. 

4.2 Smlouva o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie 
– smlouva č. Z_S14_12_812005391 

Usnesení č. 7/87R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o realizaci přeložky distribučního 
zařízení určeného k dodávce elektrické energie – Smlouva č. Z_S14_12_8120053916 mezi městem 
Šluknov a ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, 
IČ 24729035, dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem 
smlouvy. 

4.3 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 05/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopií 
desek zastavení“ 

Usnesení č. 8/87R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 05/2017 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. 4.“ od Taubenheimer 
Dorfclub e. V (příspěvek sdružených sponzorů U. Völkl, G. Anzer, C. Dietl, G. Orthofer ze SRN), ve 
výši 1.000 Euro.  

4.4 Smlouva o poskytnutí daru č. KC 06/2017 na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopií 
desek zastavení“ 

Usnesení č. 9/87R/2017: Rada města Šluknov schvaluje Smlouvu o poskytnutí daru č. KC 06/2017 
na akci „Křížová cesta Království – zhotovení kopie desky zastavení č. VIII“ od Taubenheimer 
Dorfclub e. V (příspěvek dárce XXX ze SRN), ve výši 1.000 Euro. 

5. Informace starostky 

 

6. Diskuze 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.       
starostka města 


