Informace
o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Šluknov
ve čtvrtek dne 17. prosince 2020
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 11. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,
svolaného starostkou města Mgr. Evou Džumanovou.
Místo konání:
Doba konání:

Šluknovský zámek – velký sál 1. patro, Zámecká 642, Šluknov
čtvrtek 17. prosince 2020 od 16:00 hodin

Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.

Zahájení zasedání
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Schválení programu
Členské příspěvky na rok 2021
Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2020
Projednání návrhu rozpočtu města Šluknov na rok 2021
Projednání střednědobého výhledu rozpočtu města Šluknov na období 2020 až 2024
Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za období 2019 – 2020
Výstavba automatické tlakové stanice Křížový vrch – Dodatek smlouvy č. 1
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se
stavebním odpadem na území města Šluknov
Rozdělení dotací z Neinvestičního dotačního programu na opravy fasád a střech v roce
2021
Prodej bytových domů čp. 4 v ul. Smetanova a č. p. 209 v ul. Budišínská
Pozemky
• Prodej pozemků (p. p. č. 1962/7 v k. ú. Království)
• Nákup pozemků (část p. p. č. 542 a část p. p. č. 541/2, část st. p. č. 58 a část p. p. č.
541/1 vše v k- ú. Rožany, p. p . č. 314/3 v k. ú. Císařský, p. p. č. 447/1 v k. ú. Šluknov)
• Žádost o navrácení části kupní ceny pozemku po stavbě rodinného domu
• Smlouva u budoucí směnné smlouvě – Ústecký kraj
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 07.12.2020

Mgr. Eva Džumanová, v. r.
starostka města

