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Uveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 
osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších 

předpisů 
Informace o přijatých usneseních 

z 8. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 
konaného 14. května 2020 ve velkém sále Šluknovského zámku 

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Šluknov 
5. Informace o plnění rozpočtu města za období leden až prosinec 2019 
6. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 dle platného 

Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2020 

7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2020 
8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 roce 2020 
9. Úvěr na předfinancování investic z dotačních titulů 
10. Žádost SLŠ a SOŠ Šluknov o prominutí plateb (dluhu) za nájem na městské ubytovně 

z důvodu opatření zavedených Vládou ČR v souvislosti s nákazou COVID-19 
11. Prominutí nájemného (dluhu) za nebytové prostory pro podnikatele, spolky a neziskové 

organizace z důvodu opatření zavedených Vládou ČR v souvislosti s nákazou COVID-19 
12. Návrh povinného na zastavení exekuce pro nevymožitelnost (nemajetnost) 
13. Pozemky 

• Směna pozemků (část p. p. č. 160/2 v k. ú. Šluknov)   
• Nákup pozemků (část p. p. č. 2721/13, p. p. č. 161, p. p. č. 168/3, p. p. č. 147/4 vše v k. 

ú. Šluknov, část p. p. č. 950/6 v k. ú. Rožany, část 619/2, část p. p. č. 621 vše v k. ú. 
Šluknov, část p. p. č. 762, část p. p. č. 670, část p. p. č. 674/1 vše v k. ú. Císařský) 

• Prodej pozemků (p. p. č. 1230/4, p. p. č. 1255, část p. p. č. 1250/3 vše v k. ú. Šluknov, 
st. p. č. 415 v k. ú. Císařský, p. p. č. 574/2, p. p. č. 2887/5, část p. p. č. 2887/2 vše v k. 
ú. Království, část p. p. č. 358/1, p. p. č. 358/2 vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 75 v k. ú. 
Království) 

• Zřízení věcného břemene – zrušení usnesení č. 23/12Z/2019 a přijetí nového 
usnesení (část p. p. č. 2567/2, část p. p. č. 2575/3, část p. p. č. 2575/2 v k. ú. Šluknov) 

• Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě rodinného domu (p. p. č. 
2572/13 v k. ú. Království) 

• Změna průběhu katastrální hranice mezi k. ú. Císařský a k. ú. Kunratice 
u Šluknova (st. p. č. 42 v k. ú. Kunratice a st. p. č. 479 v k. ú. Císařský) 

• Přijetí pozemků darem (p. p. č. 2802/8 a p. p. č. 2808/9 vše v k. ú. Šluknov) 
14. Různé 

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

15. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
16. Závěr zasedání 
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1. Zahájení zasedání 

  

2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

Usnesení č. 1/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z 8. zasedání 
pp. Ing. Jakuba Šuláka a Zdeňka Kirchnera a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS.   

3. Schválení programu

Usnesení č. 2/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 8. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu.  

4. Návrh změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Šluknov 

Usnesení č. 3/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Jednací řád Zastupitelstva 
města Šluknov s účinností od 14.05.2020, dle návrhu.  

5. Informace o plnění rozpočtu města za období leden až prosinec 2019 

Usnesení č. 4/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až prosinec 2019.  

6. Poskytnutí účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na rok 2020 dle platného 
Programu pro poskytování neinvestičních účelových dotací z rozpočtu města Šluknov na 
rok 2020 

Usnesení č. 5/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2020 Českému červenému 
kříži Děčín, místní skupina Šluknov, se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, IČ 00426067 ve 
výši 50.000 Kč.  

Usnesení č. 6/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Českým červeným křížem Děčín, místní skupina 
Šluknov, se sídlem Císařský 200, 407 77 Šluknov, IČ 00426067 o poskytnutí účelové neinvestiční 
dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020, a to ve výši 50.000 Kč na účel: Malý záchranář.  

Usnesení č. 7/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2020 Kruhu přátel vážné 
hudby, z. s.,  se sídlem Císařský 11, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 ve výši 44.000 Kč.  

Usnesení č. 8/08Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Kruhem přátel vážné hudby, z. s., se sídlem 
Císařský 11, 407 77 Šluknov, IČ 68975180 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu 
města Šluknov na rok 2020, a to ve výši 44.000 Kč na účel: Koncertní činnost v roce 2020. 

Usnesení č. 9/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2020 SK Plaston Šluknov, 
z. s., se sídlem Žižkova 1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 ve výši 430.000 Kč.  

Usnesení č. 10/08Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a SK Plaston Šluknov, z. s., se sídlem Žižkova 
1051, 407 77 Šluknov, IČ 64707571 o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města 
Šluknov na rok 2020, a to ve výši 430.000 Kč na účel: Celoroční činnost. 

Usnesení č. 11/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo žádost a rozhodlo 
o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města na rok 2020 Svazu tělesně 
postižených v České republice, z. s., místní organizace Šluknov, se sídlem Lužická 1093, 
Šluknov, IČ 72753625 ve výši 40.000 Kč.  

Usnesení č. 12/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a rozhodlo o uzavření 
Veřejnoprávní smlouvy mezi městem Šluknov a Svazu tělesně postižených v České republice, 
z. s., místní organizace Šluknov, se sídlem Lužická 1093, Šluknov, IČ 72753625 o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace z rozpočtu města Šluknov na rok 2020, a to ve výši 40.000 Kč na 
účel: Celoroční činnost místní organizace 2020. 



3 


7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až březen 2020 

Usnesení č. 13/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a bere na vědomí informaci 
o plnění rozpočtu příjmů a výdajů za období leden až březen 2020. 

8. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 2 roce 2020 

Usnesení č. 14/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 2 v roce 2020 dle předloženého návrhu. 

9. Úvěr na předfinancování investic z dotačních titulů 

Usnesení č. 15/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje Smlouvu o úvěru 
registrační číslo 99025765777 mezi městem Šluknov a Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 
1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČ 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360, zastoupenou XXX, bankovním poradcem – 
Corporate a XXX, bankovním poradcem – Corporate. 

10. Žádost SLŠ a SOŠ Šluknov o prominutí plateb (dluhu) za nájem na městské ubytovně 
z důvodu opatření zavedených Vládou ČR v souvislosti s nákazou COVID-19 

Usnesení č. 16/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje odpuštění platby (dluhu) ve 
výši 86.970 Kč za období od 15.03.2020 do 15.04.2020 za pronájem pokojů na městské ubytovně 
dle Smlouvy o ubytování ze dne 17.07.2019 mezi městem Šluknov a Střední lesnickou školou 
a Střední odbornou školou Šluknov, p. o. , T. G. Masaryka 580, 407 77 Šluknov z důvodu 
opatření zavedených Vládou ČR v souvislosti s nákazou COVID-19. 

11. Prominutí nájemného (dluhu) za nebytové prostory pro podnikatele, spolky 

Usnesení č. 17/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje odpuštění platby (dluhu) 
nájemného provozovateli Restaurace Club  XXX a to ve výši 50 % nájemného za měsíc březen 
2020 a ve výši 100 % nájemného za měsíce duben a květen 2020 tj. v celkové výši 30.840 Kč 
z důvodu opatření zavedených Vládou ČR v souvislosti s nákazou COVID-19 a nemožnosti tak 
provozovat činnost v plném rozsahu. 

12. Návrh povinného na zastavení exekuce pro nevymožitelnost (nemajetnost) 

Usnesení nebylo přijato.  

13. Pozemky 

13.1 Směna pozemků 

Usnesení č. 18/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje směnit ze svého majetku 
s firmou Tesco Stores ČR, a. s., Vršovická 1527/68b, 10000 Praha – Vršovice, IČ 45308314, níže 
uvedené pozemky. Veškeré náklady na směnu hradí město Šluknov.  

Majetek města: 

P. p. č.: část 160/2, katastr: Šluknov          
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1969-116/2019 vedený jako díl „c“ 
o výměře 54 m2  
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 8.100 Kč 

za 

majetek firmy TESCO Stores ČR, a. s.: 

P. p. č. část 159, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: : dle GP č. 1969-116/2019 vedené jako díly „b“ 
o výměře 48 m2  
účel: narovnání vlastnických vztahů, cena: 8.100 Kč 

13.2 Nákup pozemku 

Usnesení č. 19/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku od XXX do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov. Veškeré náklady na 
převod hradí město Šluknov.  
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P. p. č.: část 2721/13, katastr: Šluknov 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 1980-128/2019 vedený jako p. p. č. 2721/25 – 
ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1 m2  
účel: nově vybudovaná komunikace na vyhlídku Židovský vrch, cena: 500 Kč/m2   

13.3 Nákup pozemku 

Usnesení č. 20/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup níže uvedených 
pozemků, od firmy MOL Česká republika, s. r. o., Purkyňova 2121/3, 11000 Praha - Nové Město, 
IČ 49450301, do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov. Veškeré náklady na 
převod hradí město Šluknov.  

P. p. č. 161 katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: : 755 m2  
P. p. č. 168/3 katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: : 20 m2  
P. p. č. 147/4 katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: : 164 m2  
účel: komunikace do majetku města 
cena: znalecký posudek + náklady 

13.4 Nákup pozemku 

Usnesení č. 21/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku, včetně sakrální stavby, od firmy MARLENKA international, s. r. o., Valcířská 434, 
73801 Frýdek-Místek – Lískovec, IČ 25900706, do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 
Šluknov. Veškeré náklady na převod hradí město Šluknov.  

P. p. č. část 950/6 katastr:  Rožany 
druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: : dle GP (cca 140 m2) 
účel: oprava sakrální stavby, cena: 100 Kč/m2 + náklady 

13.5 Nákup pozemku 

Usnesení č. 22/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku od XXX, do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.  

P. p. č. část 619/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP (cca 2 m2) 
účel: narovnání vlastnických vztahů (komunikace), cena: 500 Kč/m2 + náklady 

Usnesení č. 23/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku od XXX, do majetku města Šluknov, nám. Míru 1, 407 77 Šluknov.  

P. p. č. část 621, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP (cca 1 m2) 
účel: narovnání vlastnických vztahů (komunikace), cena: 500 Kč/m2 + náklady 

13.6 Nákup pozemků 

Usnesení č. 24/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: část 762, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako p. p. č. 762/4 o výměře 32 m2 
účel: pozemek pod komunikací, cena: 70 Kč /m2 

Usnesení č. 25/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

13.7 Nákup pozemků 

Usnesení č. 26/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: část 670, katastr: Císařský 
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druh pozemku: trvalý travní porost, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako p. p. č. 670/2 
o výměře 52 m2 
účel: pozemek pod komunikací, cena: 70 Kč /m2 

Usnesení č. 27/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

13.8 Nákup pozemků 

Usnesení č. 28/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje nákup části níže uvedeného 
pozemku do svého majetku od XXX.  

P. p. č.: 674/1, katastr: Císařský 
druh pozemku: zahrada, výměra: dle GP č. 481-36/2020 vedený jako díl „h“ o výměře 13 m2 
účel: pozemek pod komunikací, cena: 100 Kč /m2 

Usnesení č. 29/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí 
smlouvy kupní mezi městem Šluknov a XXX, dle návrhu. 

13.9 Prodej pozemků 

Usnesení č. 30/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č. 1230/4, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, manipulační plocha, výměra: 138 m2 
P. p. č. část 1255, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zahrada 
P. p. č. část 1250/3, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 1994-108/2019 vedený jako 
p. p. č. 1255 o výměře 207 m2 
účel: zřízení zahrady pro RD, cena: 130.050 + DPH + náklady 

13.10 Prodej pozemků 

Usnesení č. 31/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek, včetně stavby.  

St. p. č.: 415, se stavbou kolny, katastr: Císařský       
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, jiná stavba bez čp., výměra: 42 m2 
účel: užívaní kolny, cena: 22.900 Kč + náklady 

13.11 Prodej pozemků 

Usnesení č. 32/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky.  

P. p. č.: 574/2, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 67 m2 
P. p. č.: 2887/5, katastr: Království 
druh pozemku: zahrada, výměra: 129 m2 
P. p. č.: část 2887/2, katastr: Království 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra: dle GP č. 643-132/2018 vedený jako 
p. p. č. 2887/33 o výměře 425 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 83.000 Kč + náklady 

13.12 Prodej pozemků 

Usnesení č. 33/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví panu XXX pod podmínkou předložení vlastnictví p. p. č. 354/1 s čp. 376 Šluknov, 
Krokova 376, 407 77 Šluknov, část níže uvedeného pozemku.  
P. p. č.: část 358/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1926 -152/2018 vedený jako p. p. č. 
398/1 o výměře 30 m2 
účel: zřízení zahrady, cena: 8.500 Kč + náklady 
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13.13 Prodej pozemků 

Usnesení č. 34/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedené pozemky.  
P. p. č.: část 358/1, katastr: Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, jiná plocha, výměra: dle GP č. 1926 -152/2018 vedený jako p. p. č. 
358/3 o výměře 10 m2 
P. p. č.: 358/2, katastr: Šluknov 
druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, bez stavby, výměra: 23 m2 
účel: pozemek pod stavbou, cena: 4.917 Kč + náklady 

13.14 Prodej pozemků 

Usnesení č. 35/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje prodat ze svého majetku do 
vlastnictví XXX, níže uvedený pozemek.  

P. p. č.: 75, katastr: Království  
druh pozemku: zahrada, výměra: 174 m2 
účel: rozšíření zahrady, cena: 70.500 Kč + náklady  

13.15 Zřízení věcného břemene – zrušení usnesení č. 23/12Z/2016 a přijetí nového usnesení 

Usnesení č. 36/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov ruší usnesení č. 23/12Z/2016 z 12. 
zasedání ZM ze dne 08.09.2016: „Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného 
břemene a Smlouvu o právu provést stavbu na částech p. p. č. 2567/2 – trvalý travní porost a na 
části p. p. č. 2575/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace, o celkové výměře dle GP (cca 173 
bm), v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem zřízení, umístění, provozování, oprava a údržba 
zařízení distribuční soustavy vedení vVN 35 kV, stavby č. EP-12-4003080, DC_Šluknov, p. p. č. 
2567/2, úprava vVN 35 kV (konkrétně se jedná o vzd. kabelové vedení VN ), za cenu 20 Kč/bm, 
nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 
Děčín IV – Podmokly.“ 

Usnesení č. 37/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu na částech p. p. č. 2567/2 – trvalý travní porost a na části 
p. p. č. 2575/3 – ostatní plocha, ostatní komunikace a na části p. p. č. 2575/2 – ostatní plocha, 
neplodná půda o celkové výměře dle GP (cca 173 bm), v k. ú. Šluknov, obec Šluknov, za účelem 
zřízení, umístění, provozování, opravy a údržby zařízení distribuční soustavy vedení vVN 35 kV, 

stavby č. EP-12-4003080, DC_Šluknov, ppč. 2567/2, úprava vVN 35 kV (konkrétně se jedná o vzd. 
kabelové vedení VN ), za cenu 20 Kč/bm, nejméně však za 1.000 Kč bez DPH, ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly.  

13.16 Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě RD 

Usnesení č. 38/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje vrácení částky 20.467 Kč za 
dodržení podmínek sjednaných v rámci kupní smlouvy č. 4/KS-2015 ze dne 03.04.2015 mezi 
městem Šluknov a XXX.  

13.17 Změna průběhu katastrální hranice mezi k. ú. Císařský a k. ú. Kunratice u Šluknova 

Usnesení č. 39/08Z/2020: Zastupitelstvu města Šluknov schvaluje změnu průběhu katastrálního 
území k. ú. Císařský – Kunratice u Šluknova, dle neměřického záznamu č. 148 pro k. ú. 
Kunratice u Šluknova a č. 476 pro k. ú. Císařský, z podnětu Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrálního pracoviště Rumburk, dle návrhu. 

13.18 Přijetí pozemků darem 

Usnesení č. 40/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje přijmout darem do svého 
majetku od Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, níže uvedené 
pozemky.  

P. p. č. 2802/8, katastr:  Šluknov  
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  24 m2 dle GP č. 1981-114/2019 

P. p. č. 2802/9, katastr:  Šluknov 
druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace, výměra:  8 m2 dle GP č. 1981-114/2019 

účel: převod části komunikace a ostrůvku u Benaru, minimální cena: dar 



7 


14. Různé

14.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 41/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady 
města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov. 

14.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 

Usnesení č. 42/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Finančního výboru.  

Usnesení č. 43/08Z/2019: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

15. Diskuze, připomínky a návrhy členů zastupitelstva

Usnesení č. 44/08Z/2020: Zastupitelstvo města Šluknov nevyhovuje žádosti společnosti K + M + 
K Barci, s. r. o., se sídlem U Stružníku 1199/7, 736 01 Havířov o zkrácení doby nočního klidu pro 
provoz letního kina v období od 01.05.2020 do 30.09.2020  vždy v pátek a sobotu od 0:00 hod. do 
6:00 hod.  

16. Závěr zasedání

 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová 
starostka                           


