
 
 

Informace 
o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov  

14. prosince 2022 

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 ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Šluknov, svolaného starostou města Ing. Tomášem Kolonečným 
v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. 

Místo konání:  Šluknovský zámek – velký sál, Zámecká 642, Šluknov  
Datum konání: ve středu 14. prosince 2022 od 16:00 hodin  

Navržený program:  

1. Zahájení zasedání zastupitelstva 
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3. Schválení programu 
4. Členské příspěvky na rok 2023 
5. Návrh rozpočtu města Šluknov na rok 2023 
6. Střednědobý výhled rozpočtu města Šluknov na období 2023 až 2025 
7. Informace o plnění rozpočtu města Šluknov za období leden až září 2022 
8. Poskytnutí finančního příspěvku 2023 
9. Delegování zástupce města na valné hromady Severočeské vodárenské 

společnosti, a. s. 
10. Pověření členů zastupitelstva města uzavíráním manželství 
11. Strategický plán prevence kriminality města Šluknov na období let 2023 – 

2028 a Bezpečnostní analýza města Šluknov za rok 2022 
12. Strategický plán rozvoje města Šluknov – monitorovací zpráva za rok 2022 
13. Obecně závazná vyhláška č. 1/2022, kterou se stanoví obecní systém 

odpadového hospodářství na území města Šluknov a Obecně závazná 
vyhláška č. 2/2022, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu 
z nemovité věci 

14. Schválení Aktualizace Programu regenerace MPZ Šluknov 2023 – 2027 
15. Určení člena zastupitelstva pro spolupráci při pořizování územně plánovací 

dokumentace pro město Šluknov 
16. Pojistná smlouva o škodovém pojištění odpovědnosti zastupitelů obce 
17. Pozemky 

• Přijetí pozemků darem (část p. p. č. 1028/1, část p. p. č. 1028/9 vše v k. ú. 
Rožany, část p. p. č. 2809 v k. ú. Šluknov) 

• Nákup pozemků (část p. p. č. 1108, část p. p. č. 507/3, část p. p. č. 2766, 
část p. p. č. 570/2 vše v k. ú. Rožany) 

• Prodej pozemků pro stavy rodinných domů (RD) – lokalita Jihozápad 
(p. p. č. 2567/36, p. p. č. 2567/37, p. p. č. 2567/38, p. p. č. 2567/39, p. p. č. 
2567/40, p. p. č. 2567/42, p. p. č. 2567/43, p. p. č. 2567/60, p. p. č. 
2567/61, p. p. č. 2567/62, p. p. č. 2567/63 vše v k. ú. Šluknov) 

• Bezúplatný převod pozemků – výstavba nové požární stanice HZS 
(p. p. č. 1311, p. p. č. 1320/3 vše v k. ú. Šluknov) 



18. Odměňování členů zastupitelstva města – rozhodnutí o odměnách 
neuvolněných členů zastupitelstva města 

19. Různé 

• Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

• Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 
20. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
21. Závěr zasedání 

Ve Šluknově dne 06.12.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Tomáš Kolonečný, v. r. 
starosta města 

 


