
 
 

Informace 
o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva města 

Šluknov v úterý 20. listopadu 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 ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Šluknov, svolaného starostkou města Mgr. Evou Džumanovou 
v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. 

Místo konání:  Šluknovský zámek – velký sál, Zámecká 642, Šluknov  
Datum konání: úterý 20. listopadu 2018 od 17:00 hodin  

Navržený program:  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do 

zastupitelstva města 
3. Složení slibu členů zastupitelstva města 
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
5. Schválení programu 
6. Volba starosty, místostarosty a členů rady města 

• Určení počtu místostarostů 

• Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni 

• Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města 

• Volba starosty 

• Volba místostarosty 

• Volba členů rady města  
7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

• Zřízení výborů a určení počtu jejich členů 

• Volba předsedy finančního výboru 

• Volba předsedy kontrolního výboru 

• Volba členů finančního výboru 

• Volba členů kontrolního výboru 
8. Odměňování členů zastupitelstva města – rozhodnutí o odměnách 

neuvolněných členů zastupitelstva města 
9. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 13 za rok 2018 
10. Projednání návrhu předběžného opatření v roce 2018 
11. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

a smlouvu o právu provést stavbu „Chodník, ul. Dr. Milady Horákové, Šluknov“ 
12. Darovací smlouva – převod osobního vozidla pro účely Jednotky sboru 

dobrovolných hasičů Šluknov 
13. Pozemky 

• Prodej pozemku (p. p. č. 619/5, p. p. č.: 2621/12 a část p. p. č. 2621/12 v k. ú. 
Šluknov, část p. p. č. 291, část p. p. č. 2273/86 vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 



1006/2, p. p. č.: 889/2, p. p. č.: 535/5 vše v k. ú. Rožany) 

• Budoucí smlouva kupní - MOL Česká republika (p. p. č. 535/5  v k. ú. Rožany) 

• Bezúplatný převod pozemku do vlastnictví města (p. p. č. 1891 v k. ú. 
Šluknov) 

• Zřízení věcného břemene – revokace usnesení č. 27/12Z/2016 (část p. p. č. 
1064 v k. ú. Rožany) 

• Souhlasné prohlášení o vymazání vlastnického práva (st. p. č. 499 v k. ú. 
Království) 

14. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
15. Závěr zasedání 

Ve Šluknově dne 12.11.2018 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 

 


