
 

      

Informace 
o konání 7. zasedání Zastupitelstva m ěsta Šluknov  

ve st ředu 18. prosince 2019 
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 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, svolaného starostkou města 
Mgr. Evou Džumanovou. 

Místo konání:  Šluknovský zámek – velký sál 1. patro, Zámecká 642,  Šluknov  
Doba konání:  středa 18. prosince 2019 od 16:00 hodin  

Navržený program: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatel ů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Členské p říspěvky na rok 2020 
5. Informace o pln ění rozpo čtu m ěsta za období leden až zá ří 2019 
6. Projednání návrhu rozpo čtu m ěsta Šluknov za rok 2020 
7. Projednání st řednědobého výhledu rozpo čtu m ěsta Šluknov na období 2020 - 2024 
8. Projednání návrhu rozpo čtového opat ření č. 15 v roce 2019 
9. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019, o místním poplatku ze ps ů 
10. Prodej bytových dom ů č. p. 4 a č. p. 6 v ul. Smetanova 
11. Pozemky 

• Bezúplatný p řevod do vlastnictví m ěsta  
• Prodej pozemk ů (p. p. č. 3084/2 v k. ú. Království, část p. p. č. 1962/4 v k. ú. Království, p. p. č. 

467/2 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 2464/2v k. ú. Království, p. p. č. 225 a část p. p. č. 2769/2 v k. 
ú. Království.) 

• Směna pozemk ů (část st. p. č. 336/2 a část p. p. č. 2442/1 v k. ú. Císařský, část p. p. č. 1250/3 
v k. ú. Šluknov) 

• Revokace usnesení č. 23/12Z/2016 ze dne 08.09.2016 (části p. p. č. 2567/3 v k. ú.  Šluknov) 
12. Podání žádostí z Ministerstva pro místní rozvoj  pro akce „Obnova místních komunikací ve m ěstě 

Šluknov roce 2020“ a „Turistický informa ční a orienta ční systém m ěsta Šluknov“    
13. Různé 

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

14. Diskuse, p řipomínky a návrhy členů zastupitelstva m ěsta 
15. Závěr zasedání 

Ve Šluknově dne 06.12.2019 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová, v. r. 
starostka města 


