
Informace 
o konání 16. zasedání Zastupitelstva m ěsta Šluknov

ve st ředu dne 8. prosince 2021 

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 16. zasedání Zastupitelstva města Šluknov, 
svolaného starostkou města Mgr. Evou Džumanovou. 

Místo konání:  Šluknovský zámek – velký sál 1. patro, Zámecká 642, Šluknov  
Doba konání:  středa 8. prosince 2021 od 16:00 hodin  

Navržený program: 

1. Zahájení zasedání
2. Určení ověřovatel ů zápisu a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Darovací smlouva – Oblastní spolek Českého červeného k říže Děčín
5. Destina ční fond Českého Švýcarska, o. p. s.
6. Informace o pln ění rozpo čtu m ěsta Šluknov za období leden až zá ří 2021
7. Projednání st řednědobého výhledu rozpo čtu m ěsta Šluknov na období 2022 až 2024
8. Členské p říspěvky na rok 2022
9. Projednání návrhu rozpo čtu města Šluknov na rok 2022
10. Zřízení organiza ční složky
11. Strategický plán rozvoje m ěsta Šluknov – monitorovací zpráva za rok 2021
12. Stavba „Šluknov – výstavba AT stanice K řížový vrch – dodatek č. 2 smlouvy“
13. Obecně závazná vyhláška č.  2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového

hospodá řství
14. MPZ Šluknov – Smlouva o poskytnutí ú čelového finan čního p říspěvku z rozpo čtu m ěsta

Šluknov
15. Územní plán Šluknov – „Zadání zm ěny č. 2 Územního plánu Šluknov “
16. Odpisy nevymahatelných pohledávek
17. Pozemky

• Nákup pozemku – revokace usnesení č. 26/08Z/2020 (část p. p. č. 670 v k. ú. Království)
• Přijetí pozemku darem
• Prodej pozemku (p. p. č. 1099 v k. ú. Šluknov, část p. p. č. 2887/3, část p. p. č. 2963, část

p. p. č. 2644/3 vše v k. ú. Šluknov, p. p. č. 2545, p. p. č. 2532/4, p. p. č. 2534 vše v k. ú.
Šluknov, p. p. č. 226/1, p. p. č. 242 vše v k. ú. Království, část p. p. č. 766/1, p. p. č. 2621/12
vše v k. ú. Šluknov)

• Směna pozemk ů (část p. p. č. 2722/3 v k. ú. Šluknov)
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 29.11.2021 

Mgr. Eva Džumanová 
starostka města 


