
  

 
 

Informace o 24. zasedání Zastupitelstva m ěsta Šluknov 
dne 18. září 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 čtvrtek 18. zá ří 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 ověřovatel ů zápisu 
3. Schválení programu 
4. Žádost o proplacení nevy čerpané dovolené za rok 2014 
5. Smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a so učinnosti p ři realizaci 

plynárenského za řízení a o smlouv ě kupní 
6. Územní studie pro rozvojovou lokalitu „Jihozápad “ Šluknov 
7. Informace o pln ění rozpo čtu p říjmů a výdaj ů za období leden až červenec 2014 
8. Rozpočtové opat ření č. 3 v roce 2014 
9. Prodej objekt ů č. p. 645 (bývalá sladovna) v ul. Zámecká a č. p. 648 (bývalá 

úřadovna M ěÚ) v ul. Budišínská, Šluknov z majetku m ěsta – zve řejnění záměru 
prodeje 

10. Majetkové záležitosti – pozemky  
• Prodej pozemků (části p. p. č. 1725/1 a 1725/2 v k. ú. Šluknov, části p. p. č. 278 a 277  

v k ú. Království, část p.p.č. 2769/2 v k. ú. Království, p. p. č. 421/4 a část 692, k. ú. 
Nové Hraběcí, p. p. č. část 2721/9 v k. ú. Šluknov) 

• Směna pozemků (část p. p. č. 2734/1 v k. ú. Císařský za část p. p. č. 3146/1 v k. ú. 
Císařský)  

• Nákup pozemků (p. p. č. 688/1 v k. ú. Království, p. p. č. 3083/11 v k. ú. Království, část 
p. p. č. 2568/6 v k. ú. Království) 

• Ukončení BSK pro výstavbu RD (na části p. p. č. 398/8 v k. ú. Nové Hraběcí, na p. p. č. 
207/1 v k. ú. Šluknov) 

• Zrušení usnesení ZM Šluknov (č. 31/10Z/2012 ze dne 28.06.2012) 
• Zrušení či revokace usnesení ZM (č. 10/07Z/2011 ze dne 15.12.2011) 
• Revokace části usnesení ZM (č. 12/06Z/2011 ze dne 06.10.2011) 
• Prohlášení o vzdání se vlastnického práva (p. p. č. 1503 v k. ú. Šluknov) 
• Kupní smlouva – kompostárna Šluknov (p. p. č. 1378 v k. ú. Šluknov) 

11. Žádost o p říspěvek členům Kontrolního výboru za aktivní činnost  
12. Plnění Programového prohlášení zastupitelstva m ěsta ve volebním období  

2010 – 2014 
13. Různé 

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

14. Diskuze, p řipomínky a návrhy členů zastupitelstva m ěsta 
15. Závěr zasedání 
 
 
Šluknov 8. zá ří 2014 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.   



starostka m ěsta  


