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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 16. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  

konaného 25. dubna 2013 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 
1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Kontrola úkolů 
5. Dohoda o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v projektu „Uč se 

a pracuj“ mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. 
6. Poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím  

a fyzickým osobám z rozpočtu města Šluknov na rok 2013 
7. Různé 

• Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
• Zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 

8. Informace o návrhu firmy Marius Pedersen, a. s. – skládka Rožany 
9. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
10. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání 
Usnesení č. 01/16Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého  
15. zasedání s tím, že k němu nebyly vzneseny žádné námitky.       

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Usnesení č. 02/16Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu 
z 16. zasedání zastupitelstva – p. Zdeňka Kirchnera a p. Karla Malaníka. 

3. Schválení programu  
Usnesení č. 03/16Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 
jednání 16. zasedání zastupitelstva města po jeho doplnění. 

4. Kontrola úkolů   
Usnesení č. 04/16Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o kontrole 
úkolu uloženého Zastupitelstvem města Šluknov. 

5. Dohoda o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v projektu „Uč se 
a pracuj“ mezi městem Šluknov a Technickými službami Šluknov, spol. s r. o. 

Usnesení č. 05/16Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Dohodu  
o poskytnutí příspěvků na mzdové náklady zaměstnavatele v rámci projektu „Uč se  
a pracuj“, reg. č. projektu CZ.1.04/3.3.5/75.00296, mezi městem Šluknov a Technickými 
službami Šluknov, spol. s r. o., se sídlem Císařský 378, 407 77 Šluknov, IČ 25410539, na 
vytvoření 13 pracovních míst od 01.05.2013 do 30.04.2014, dle návrhu. 

6. Poskytnutí účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím  
a fyzickým osobám z rozpočtu města Šluknov na rok 2013 

Usnesení č. 06/16Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o přidělení 
účelových finančních příspěvků nestátním neziskovým organizacím z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2013, a to ve výši nad 50.000 Kč na jednu akci nebo činnost dle níže 
uvedené přílohy.  
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Žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města Šluknov na rok 2013  
– Příloha Usnesení Zastupitelstva města Šluknov č. 05/16Z/2013 

 

7. Různé 
7.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
Usnesení č. 07/16Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov za období od posledního jednání Zastupitelstva města 
Šluknov.  
7.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 
Usnesení č. 08/16Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Plán činnosti Kontrolního 
výboru města Šluknov na 1. pololetí roku 2013, po provedené úpravě. 

8. Informace o návrhu firmy Marius Pedersen, a. s. – skládka Rožany 
Usnesení č. 09/16Z/2013: Zastupitelstvo města Šluknov rozhoduje nepřistoupit na návrh 
firmy Marius Pedersen, a. s. ze dne 09.04.2013, doplněný dne 23.04.2013, aby po dobu  
10 – 15 let firma hradila městu nájemné za pronájem pozemků na skládce v Rožanech  
ve výši 1 Kč/rok a aby město poskytlo ve prospěch firmy Marius Pedersen, a. s. dar zatížený 
progresivní darovací daní ve výši 10 mil. Kč jako spolunáhradu za starou zátěž, kdy tento 
dar by byl firmě vyplácen v průběhu 3 let.   
9. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 

Usnesení nepřijato.  

10. Závěr zasedání 

Usnesení nepřijato. 

 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová v. r.  
starostka města 

 
Název 

organizace 
Název akce 
(činnosti) 

 
Požadovaný 

příspěvek 
(v Kč) 

Doporučený 
příspěvek 
ZM (v Kč) 

 
1 

 
Junák - svaz skautů a skautek ČR 

 
Příspěvek na činnost 2013 

 
62 000 

 
55 000 

 
2 

 
Kruh přátel vážné hudby ve Šluknově 

 
Příspěvek na činnost 2013 

 
60 000 

 
55 000 

 
3 

 
SK PLASTON Šluknov 

 
Příspěvek na činnost 2013 

 
500 000 

 
400 000 

  
Celkem 

  
622 000 510 000 


