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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 21. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  

konaného 23. ledna 2014 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 
1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Rozpočtové opatření č. 10 v roce 2013 
5. Rozpočtový výhled města na období 2014 – 2016 
6. Aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 01.01.2014 
7. Přijetí pozemků darem od Ústeckého kraje do majetku města (p. p. č. 199/5, 199/6, 199/7 

a 199/8 – vše v k. ú. Šluknov – chodníky a plochy u Penny marketu) 
8. Ukončení provozu kina Dukla 
9. Různé 

• Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
• Zprávy o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 
• Vzdání se funkce člena Kontrolního výboru a jmenování nového člena Kontrolního výboru 

10. Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt „Ošetření významných 
dřevin města Šluknov“ 

11. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
12. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání 
Usnesení č. 01/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zápis ze svého  
20. zasedání s tím, že k němu nebyly vzneseny žádné námitky.       

2. Určení ověřovatelů zápisu 
Usnesení č. 02/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovatele zápisu 
z 21. zasedání zastupitelstva – p. Bc. Marka Kopeckého a p. Karla Malaníka.  

3. Schválení programu  
Usnesení č. 03/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 
jednání 21. zasedání zastupitelstva města, po jeho doplnění. 

4. Rozpočtové opatření č. 10 v roce 2013 
Usnesení č. 04/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 10 v roce 2013 dle předloženého návrhu. 

5. Rozpočtový výhled města na období 2014 – 2016 
Usnesení č. 05/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtový 
výhled města na období 2014 až 2016, dle předloženého návrhu. 

6. Aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 01.01.2014 
Usnesení č. 06/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov  podle § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění schvaluje stanovení výše 
měsíčních odměn  neuvolněným členům zastupitelstva města s účinností od 01.02.2014 
takto:  

a) místostarosta     7.500 Kč  
b) člen rady města    1.300 Kč  
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c) předseda výboru ZM či komise RM Kč 1.000 Kč 
d) ostatní členové ZM       660 Kč  

Při souběhu výkonu funkcí podle písm. b) a c) se odměna sčítá. 

7. Přijetí pozemků darem od Ústeckého kraje do majetku města 
Usnesení č. 07/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem od 
Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02  Ústí nad Labem, do svého majetku níže 
uvedené nemovitosti.  
P. p. č.: 199/5, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 138 m2  
P. p. č.: 199/6, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 111 m2  
P. p. č.: 199/7, katastr: Šluknov           
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 44 m2  
P. p. č.: 199/8, katastr: Šluknov        
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: 16 m2   

8. Ukončení provozu kina Dukla 
Usnesení č. 08/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ukončení provozu kina 
Dukla ve Šluknově k 31.01.2014. 

9. Různé 
9.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
Usnesení č. 09/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov za období od posledního jednání Zastupitelstva města 
Šluknov.  
9.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru zastupitelstva města 
Usnesení č. 10/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru.  
Usnesení č. 11/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí rezignaci pí 
Mgr. Evy Hertlové na funkci členky Kontrolního výboru Zastupitelstva města Šluknov ze dne 
02.01.2014. 
Usnesení č. 12/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov jmenuje podle § 84 odst. 2 písm. l) 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů p. Zdeňka 
Kirchnera st. do funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Šluknov ke dni 
24.01.2014.   

10. Podání žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt „Ošetření 
významných dřevin města Šluknov“ 

Usnesení č. 13/21Z/2014: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podání žádosti 
z Programu rozvoje venkova (MAS Šluknovsko), 11. výzva na projekt „Ošetření významných 
dřevin města Šluknov“, dle  předloženého návrhu. 

11. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 

Usnesení nepřijato.  

12. Závěr zasedání 

 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka  


