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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 95. schůze Rady města Šluknov 

konané dne 8. ledna 2018 v kanceláři tajemnice 

Program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení 
2. Odbor správy majetku 

2.1 Pozemky 
3. Odbor ekonomický 

3.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční 
vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2018 

3.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – odpisový plán 
na rok 2018 

3.3 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele 
a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2018 

3.4 Smlouva o bankovních produktech a službách 
4. Odbor rozvoje a životního prostředí 

4.1 „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ 
5. Odbor vedení města 

5.1 Návrh Směrnice č. 1/2018 – Poskytování cestovních náhrad 
6. Informace starostky 
7. Diskuze 

1. Kontrola plnění usnesení 

Usnesení č. 1/95R/2018: Rada města Šluknov schvaluje program 95. schůze Rady města 
Šluknov dle předloženého návrhu. 

2. Odbor správy majetku (OSM) 

2.1 Pozemky  

2.1.1 Zřízení věcného břemene 

Usnesení č. 2/95R/2018: Rada města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene na části 
p. p. č. 1540 – ostatní plocha, ostatní komunikace (cca 10 bm) v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za 
účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba vodovodní přípojky pro stavbu „Střední 
lesnická škola a střední odborná škola Šluknov – výstavba školní tělocvičny“, za cenu 
20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch Ústeckého kraje, Velká Hradební 
3118/48, 400 02 Ústí nad Labem. (Smlouva o právu provést stavbu byla schválena usnesením 
č. 15/47R/2016 z 47. schůze RM dne 30.05.2016).  

2.1.2 Ukončení nájemní smlouvy 

Usnesení č. 3/95R/2018: Rada města Šluknov schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2/NP-2016 
mezi městem Šluknov a XXX, dohodou ke dni 31.01.2018. 

3. Odbor ekonomický (OE) 

3.1 Základní škola J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvková organizace – finanční 
vztah zřizovatele a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2018 
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Usnesení č. 4/95R/2018: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Základní školy 
J. Vohradského Šluknov, okres Děčín, příspěvkové organizace stanovuje její závazné ukazatele 
na rok 2018 v předloženém znění.   

3.2 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace, Svojsíkova 352, Šluknov – odpisový 
plán na rok 2018 

Usnesení č. 5/95R/2018: Rada města Šluknov jako zřizovatel Mateřské školy Šluknov, 
příspěvkové organizace, Svojsíkova 352, Šluknov schvaluje odpisový plán na rok 2018 dle 
předloženého návrhu. 

3.3 Mateřská škola Šluknov, příspěvková organizace – finanční vztah zřizovatele 
a příspěvkové organizace, stanovení závazných ukazatelů na rok 2018 

Usnesení č. 6/95R/2018: Rada města Šluknov z titulu funkce zřizovatele Mateřské školy 
Šluknov, příspěvkové organizace, stanovuje její závazné ukazatele na rok 2018 v předloženém 
znění.   

3.4 Smlouva o bankovních produktech a službách 

Usnesení č. 7/95R/2018: Rada města Šluknov projednala a schvaluje Smlouvu o bankovních 
produktech a službách mezi městem Šluknov a Moneta Money Bank, a. s., Vyskočilova 1422/1a, 
140 28 Praha 4 - Michle, Česká republika, IČ 25672720 dle předloženého návrhu. 

4. Odbor rozvoje a životního prostředí (ORŽP) 

4.1 „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ 

Usnesení č. 8/95R/2018: Rada města Šluknov bere na vědomí právní stanovisko společnosti 
KVB advokátní kancelář, s. r. o. ke stavbě „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov – obnova fasády 
a stavební úpravy (odvlhčení)“ a rozhoduje o uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli stavby 
dle článku 14 odst. 2 a 3 smlouvy o dílo č. ORŽP 22/2017. 

5. Odbor vedení města (OVM) 

5.1 Návrh Směrnice č. 1/2018 – Poskytování cestovních náhrad 

Usnesení č. 9/95R/2018: Rada města Šluknov schvaluje Směrnici č. 1/2018 – Poskytování 
cestovních náhrad s účinností od 09.01.2018 dle předloženého návrhu. 

6. Informace starostky 

    

7. Diskuze 

 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová        
starostka města 


