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Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných 

osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Informace o p řijatých usneseních 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva m ěsta Šluknov,  

konaného 10. listopadu 2014 ve velkém sále Šluknovs kého zámku   
 

Program jednání:  

1. Zahájení zasedání  
2. Zpráva pracovnice registračního úřadu o průběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva 

města Šluknov 
3. Složení slibu  
4. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
5. Schválení programu 
6. Volba volební komise 
7. Schválení volebního řádu 
8. Volba starosty (určení výkonu uvolněné či neuvolněné funkce) 
9. Volba místostarosty (určení počtu místostarostů, volba, určení výkonu uvolněné či 

neuvolněné funkce) 
10. Volba členů rady města (volba, určení výkonu uvolněných či neuvolněných funkcí) 
11. Zřízení finančního a kontrolního výboru 
12. Určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
13. Volba předsedů finančního a kontrolního výboru 
14. Volba členů finančního a kontrolního výboru 
15. Rozpočtové opatření č. 5 v roce 2014 
16. Diskuse 
17. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání   

Usnesení nep řijato.     

2. Zpráva pracovnice registra čního ú řadu o pr ůběhu a výsledcích voleb do zastupitelstva 
města Šluknov  

Usnesení nep řijato.  

3. Složení slibu  

Usnesení č. 1/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov konstatuje, že z 15 nov ě zvolených 
členů zastupitelstva m ěsta složilo slib všech 15, a to bez výhrad, a tím s plnili podmínku 
vzniku mandátu člena zastupitelstva m ěsta. 

4. Určení ověřovatel ů zápisu a zapisovatele  

Usnesení č. 2/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ur čuje ov ěřovateli zápisu z dnešního 
ustavujícího zasedání pp. Bc. Marka Kopeckého a Mgr . Bc. Rudolfa Sochora 
a zapisovatelkou zápisu pí Jaroslavu Filipovou, DiS .   

5. Schválení programu   

Usnesení č. 3/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje program ustavujícího 
jednání zastupitelstva m ěsta, dle návrhu. 
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6. Volba volební komise  

Usnesení č. 4/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje volební komisi ve složení 
pp. Ing. Bc. Ivana Lukešová (p ředsedkyn ě), pp. Bc. Eva Baboráková a Emília Procházková 
(členky), dle návrhu.  

7. Schválení volebního řádu 

Usnesení č. 5/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje volební řád pro tajnou 
volbu starosty, místostarosty a členů rady m ěsta, dle návrhu. 

8. Volba starosty  

Usnesení č. 6/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 
zákona o obcích ur čuje, že pro výkon funkce starosty m ěsta bude člen zastupitelstva 
dlouhodob ě uvoln ěn. 

Usnesení č. 7/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov volí starostkou m ěsta Šluknov paní 
Mgr. Evu Džumanovou.    

9. Volba místostarosty   

Usnesení č. 8/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov schvaluje zvolení jednoho 
místostarosty. 

Usnesení č. 9/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ur čuje, že funkce místostarosty 
města bude vykonávána jako neuvoln ěná. 

Usnesení č. 10/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov volí místostarostou m ěsta Šluknov 
pana Mgr. Bc. Rudolfa Sochora.   

10. Volba členů rady m ěsta 

Usnesení č. 11/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov volí členem rady m ěsta Šluknov 
pana Bc. Marka Kopeckého. 

Usnesení č. 12/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov volí členem rady m ěsta Šluknov 
pana Bc. Zde ňka Černého. 

Usnesení č. 13/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov volí členem rady m ěsta Šluknov 
pana Ing. Tomáše Kolone čného.  

Usnesení č. 14/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov ur čuje, že funkce všech členů rady 
města Šluknov bude ode dne volby vykonávána jako neuv olněná s tím, že člen RM 
p. Bc. Zden ěk Černý bude s ú činností od 01.12.2014 v souladu s § 84 odst. 2 písm . 
k) zákona o obcích pro výkon funkce člena rady m ěsta pro oblast komunálních služeb 
dlouhodob ě uvoln ěn. 

11. Zřízení finan čního a kontrolního výboru  

Usnesení nep řijato.  

12. Určení počtu členů finan čního a kontrolního výboru  

Usnesení č. 15/01Z/2014:  Zastupitelstvo m ěsta Šluknov z řizuje finan ční  
a kontrolní výbor. Oba výbory budou t říčlenné. 

13. Volba p ředsedů finan čního a kontrolního výboru  

Usnesení č. 16/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov volí p ředsedou finan čního výboru  
p. Ladislava Čurgaliho.  

Usnesení č. 17/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov volí p ředsedou kontrolního výboru 
p. Zdeňka Kirchnera.   
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14. Volba členů finan čního a kontrolního výboru  

Usnesení č. 18/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov odkládá volbu členů kontrolního 
a finan čního výboru z d ůvodu nedostatku kandidát ů na nejbližší zasedání. 

15. Rozpočtové opat ření č. 5 v roce 2014  

Usnesení č. 19/01Z/2014: Zastupitelstvo m ěsta Šluknov projednalo a schvaluje rozpo čtové 
opat ření č. 5 v roce 2014 dle p ředloženého návrhu.   

16. Diskuze  

Usnesení nep řijato.  

17. Závěr zasedání  
 
 
 
 
 
Mgr. Eva Džumanová v. r.  
starostka  
 
 
 
 


