
  
 
 

Informace o 18. zasedání Zastupitelstva města Šluknov 
dne 12. září 2013 v 16.00 hod.  

ve velkém sále Šluknovského zámku 
 
S odvoláním na ustanovení § 103 odst. 5) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, svolávám na čtvrtek 12. září 2013 veřejné zasedání Zastupitelstva města 
Šluknov. 

Zasedání se bude konat ve velkém sále Šluknovského zámku (1. patro). Účast všech 
členů zastupitelstva na tomto zasedání je povinná (§ 83 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích). 

Program:  
1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Kontrola úkolů 
5. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města za období leden až červenec 

2013 
6. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 4 v roce 2013  
7. Zásady pro tvorbu a používání Sociálního fondu města Šluknov (statut fondu) 
8. Prodej domů z majetku města  

•   Kupní smlouva na prodej domu č. p. 359, p.p.č. 39/2 a p.p.č. 2564/2, vše v k. ú. 
Království  

•   Zveřejnění záměru na prodej objektu č. p. 645 v ul. Zámecká (bývalá sladovna), 
Šluknov a pozemku p. č. 160/1 v k. ú. Šluknov a na prodej objektu č. p. 648  
v ul. Budišínská (bývalá úřadovna městského úřadu + kuželna), Šluknov a pozemku  
p. č. 154/1 v k. ú. Šluknov  

9. Majetkové záležitosti – pozemky 
•   Prodej pozemků z majetku města (p.p.č. 1492 v k. ú. Šluknov, p.p.č. 1493/1 v k. ú. 

Šluknov, p.p.č. 1494 v k. ú. Šluknov, p.p.č. 1509 v k. ú. Šluknov, p.p.č. 313/1 v k. ú. 
Šluknov, p.p.č. 279 v k. ú. Království, p.p.č. 2769/7 v k. ú. Království, část p.p.č. 278 
v k. ú. Království) 

•   Přijetí daru pozemků od Ústeckého kraje (p.p.č. 199/9, 199/10, 199/11, díl „a“ 199/3 
– vše v k. ú. Šluknov) 

•   Nákup pozemků do majetku města (část p.p.č. 421/1 v k. ú. Nové Hraběcí, část 
p.p.č. 1883/1 v k. ú. Šluknov – dle GP odděleno na p.p.č. 1883/9, GP však dosud 
není zapsán v KN, p.p.č. 1378 v k. ú. Šluknov – uzavření budoucí smlouvy kupní) 

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

11. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
12. Závěr zasedání 
 
Šluknov 30. srpna 2013 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.   
starostka města 


