
 

      

Informace 
o konání 2. zasedání Zastupitelstva m ěsta Šluknov  

v úterý 18. prosince 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 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, svolaného 
starostkou města Mgr. Evou Džumanovou. 

Místo konání:  Šluknovský zámek – velký sál 1. patro, Zámecká 642,  Šluknov  
Doba konání:  úterý 18. prosince 2018 od 16:00 hodin  

Navržený program: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatel ů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Kontrola pln ění usnesení 
5. Delegování zástupce m ěsta na valné hromady Severo české vodárenské spole čnosti, a. s. 
6. Pověření členů zastupitelstva m ěsta uzavíráním manželství 
7. Členské p říspěvky na rok 2019  
8. Návrh rozpo čtu m ěsta Šluknova na rok 2019 
9. Střednědobý výhled rozpo čtu m ěsta Šluknov na období 2019 až 2021 
10. Informace o pln ění rozpo čtu m ěsta Šluknov za období leden až zá ří 2018  
11. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci p ři po řizování územn ě plánovací dokumentace pro 

město Šluknov 
12. Studie nového řešení pěší zóny v ulici T. G. Masaryka 
13. Podání žádostí z Ministerstva pro místní rozvoj  pro akce „Obnova místních komunikací  

ve městě Šluknov roce 2019“ a „Obnova t ělocvi čny ZŠ J. Vohradského ve Šluknov ě“ 
14. Souhlasné prohlášení pro úpravu pozemk ů Fukov 
15. Odměňování členů Zastupitelstva m ěsta Šluknov od 01.01.2019 
16. Pojistná smlouva o škodovém pojišt ění odpov ědnosti zastupitel ů obce 
17. Pozemky 

• Prodej pozemků (st. p. č. 1467/17, st. p. č. 1467/18, st. p. č. 1467/19, st. p. č. 1467/21, st. p. 
č. 1467/22 – vše v k. ú. Šluknov) 

• Přijetí pozemků darem (p. p. č. 1132/2, p. p. č. 1132/3 – vše v k. ú. Šluknov) 
• Nákupy pozemků (část p. p. č. 2568/8, část p. p. č. 2540/2, část p. p. č. 2540/4, část p. p. č. 

2548/4, p. p. č. 2571/4, část p. p. č. 2568/7, část p. p. č. 462 – vše v k. ú. Království, část  
p. p. č. 104, část p. p. č. 105 – vše v k. ú. Královka, část p. p. č. 24 v k. ú. Království) 

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

19. Diskuse, p řipomínky a návrhy členů zastupitelstva m ěsta 
20. Závěr zasedání 

Ve Šluknově dne 10.12.2018 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r.  
starostka města 


