Informace
o konání 21. zasedání Zastupitelstva města Šluknov
ve čtvrtek 24. května 2018
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 21. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, svolaného
starostkou města Mgr. Evou Džumanovou.
Místo konání:
Doba konání:

Šluknovský zámek – velký sál 1. patro
čtvrtek 24. května 2018 od 16:00 hodin

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Zahájení zasedání
Určení ověřovatelů zápisu
Schválení programu
Projednání celoročního hospodaření města Šluknov a závěrečný účet města Šluknov za rok
2017, Schválení účetní závěrky města Šluknov sestavené k 31.12.2017
Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2018
Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 3 v roce 2018
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro akci „Odkanalizování
rodinných domů č. p. 967, č. p. 982, č. p. 981, č. p. 827, novou kanalizační přípojkou vedoucí
p. p. č. 1907/3, 2802/1, 28023, 1935, 1908/1, 1936, 1938 v k. ú. Šluknov“
Participativní rozpočet
Pozemky
 Prodej pozemků (p. p. č. 651/1, p. p. č. 2822 vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 3085/3, p. p. č.
2626/9,část p. p. č. 3085/1, část p. p. č. 3001/1 vše v k. ú. Království, p. p. č. 189/2 v k. ú.
Kunratice u Šluknova)
 Žádost o vrácení kupní ceny při stavbě rodinného domu (p. p. č. 2721/20 v k. ú. Šluknov,
p. p. č. 2564/1 v k. ú. Království)
 Přijetí pozemků darem (p. p. č. 2716/7, p. p. č. 2660/10 a p. p. č. 2657/3 vše v k. ú. Království)
 Převod hřbitova v Království do majetku města (p. p. č. 1963/3 a st. p. č. 348/2 v k. ú.
Království)
 Zveřejnění záměru prodat pozemek (část p. p. č. 2734/1 v k. ú. Císařský)
Různé
 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města
 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru
Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města
Závěr zasedání

Ve Šluknově dne 16.05.2018

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

