
 
 

Informace 
o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  

ve čtvrtek 12. března 2015 
 
Městský úřad Šluknov v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,  
o obcích (obecní zřízení), v platném znění informuje o konání 3. zasedání Zastupitelstva města 
Šluknov, svolaného starostkou města Mgr. Evou Džumanovou. 
 
Místo konání:  Šluknovský zámek – velký sál 1. patro 
Doba konání:  čtvrtek 12. března 2015 od 16:00 hodin  

Navržený program: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu 
4. Žádost o proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2014 
5. Členský příspěvek za členství města v Euroregionu Nisa na rok 2015 
6. Členský příspěvek za členství města v Dobrovolném svazku obcí Sever na rok 2015 
7. Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva města Šluknov 
8. Schválení Programového prohlášení Zastupitelstva města Šluknov na volební období 

2014 – 2018 
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, 

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

10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o zákazu požívání alkoholických nápojů na 
vybraných veřejných prostranstvích  

11. Informace o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2014 
12. Návrh rozpočtu města Šluknova na rok 2015 
13. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Šluknov 
14. Prodej bytových domů č. p. 310, č. p. 582, č. p. 625, č. p. 746 
15. Pozemky 

 Ukončení budoucí smlouvy kupní pro výstavbu RD (p. p. č. 2572/13 v k. ú. Království) 
 Prodej pozemku (p. p. č. 2572/13, p. p. č. 75, p. p. č. 572/2 vše v k. ú. Království) 
 Směna pozemků (p. p. č. 2769/2 za p. p. č. 246 v k. ú. Království) 
 Revokace části usnesení Zastupitelstva města Šluknova (p. p. č. 279, p. p. č. 2769/7, 

p. p. č. 278 vše v k. ú. Království) 
 Přijetí daru pozemku (p. p. č. 1132 v k. ú. Šluknov) 
 Nákup pozemku – nabídka (p. p. č. 2713/4, p. p. č. 2715/4, p. p. č. 2716 vše v k. ú. 

Šluknov) 
 Schválení souhlasného prohlášení (p. p. č. 1944, p. p. č. 3043/4 vše v k. ú. Království, 

p. p. č. 2736/3 v k. ú. Šluknov)  
16. Oznámení o vzniku zástavního práva č. 0201/15/5652 
17. Prodej objektů č. p. 645 a č. p. 648 
18. Finanční příspěvek organizacím pro akce Programu regenerace MPZ Šluknov 2015 
 



19. Různé 
 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
 Jednací řád Finančního výboru 
 Plán činnosti Finančního výboru na rok 2015 
 Zpráva o činnosti Finančního výboru 
 Jednací řád Kontrolního výboru 
 Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2015 
 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru   

20. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
21. Závěr zasedání 

Ve Šluknově dne 2. března 2015 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města 


