
  
 
 

Informace o 22. zasedání Zastupitelstva města Šluknov 
dne 26. března 2014 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 středu 26. března 2014 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. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Šluknov za období 

leden až prosinec 2013 
5. Rozpočet města Šluknov na rok 2014 
6. Prodej domu č. p. 426 v ul. Dr. Edvarda Beneše, Šluknov z majetku města 
7. Prodej objektů č. p. 645 (bývalá sladovna) v ul. Zámecká a č. p. 648 (bývalá 

úřadovna MěÚ) v ul. Budišínská, Šluknov z majetku města – zveřejnění 
záměru prodeje 

8. Prodej domů č. p. 74 v Císařském a č. p. 359 v Království z majetku města  
– zrušení již schváleného prodeje a zveřejnění záměru prodeje 

9. Prodej domů č. p. 310 v Císařském, č. p. 582 v ul. Rumburská, č. p. 625 
v ul. T. G. Masaryka a č. p. 746 v ul. Budišínská z majetku města – 
rozhodnutí o záměru prodeje 

10. Majetkové záležitosti – pozemky  
• Prodej pozemků (p.p.č. 774 v k. ú. Císařský, část p.p.č. 2568/1 v k. ú. 

Království, část p.p.č. 677/1 v k. ú. Království, část p.p.č. 112/1 v k. ú. 
Šluknov, části p.p.č. 2769/2 v k. ú. Království, část p.p.č. 3047 v k. ú. 
Království, části 2273/135 v k. ú. Šluknov) 

• Smlouvy o provedení stavby a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (na části 
p.p.č. 2273/135) 

• Zveřejnění záměru prodeje pozemků na sídlišti (část p.p.č. 1505/1, část p.p.č. 
1523/1, část p.p.č. 2273/36, část p.p.č. 2273/40, část p.p.č. 2273/2 a část 
p.p.č. 2273/135 – vše v k. ú. Šluknov) 

• Směna pozemků (část p.p.č. 2888/1 v k. ú. Království za část p.p.č. 1233 v k. 
ú. Království) 

• Žádost o zrušení předkupního práva města (st.p.č. 10/3 v k. ú. Císařský) 
• Žádost o snížení kupní ceny pozemků (p.p.č. 2107, 2106/3 a část p.p.č. 

2103/2 – vše v k. ú. Šluknov) 
• Přijetí pozemků darem do majetku města (p.p.č. 2802/2, 2802/3, 2802/4, 

2802/5, 2802/6 a 2802/7 – vše v k. ú. Šluknov, p.p.č. 199/16 a 199/17 – vše 
v k. ú. Šluknov, p.p.č. 1500/1, 1500/3, 1495/7, 1498/2, 1498/3, 1524/12, 
1525/10, 1525/11, 1525/12, 1525/13, 1525/14, 1525/15, část 1524/8, část 
1524/2 a část 1495/6 – vše v k. ú. Šluknov)  

 
 



 
11. Finanční rozpis akcí Programu regenerace MPZ Šluknov 2014 
12. Členský příspěvek za členství města v Euroregionu Nisa 
13. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města 

Šluknov 
14. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014 – Požární řád 
15. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, kterou se stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem na území 
města Šluknov 

16. Zařazení správního území města Šluknov do územní působnosti Místní 
akční skupiny (MAS) Šluknovsko na období 2014 – 2020 

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

18. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
19. Závěr zasedání 
 
Šluknov 14. března 2014 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.   
starostka města 


