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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 přijatých usneseních 
z  9. zasedání Zastupitelstva města Šluknov,  

konaného 26. leden 2016 ve velkém sále Šluknovského zámku  

Program jednání: 

1. Zahájení zasedání 
2. Určení ověřovatelů zápisu  
3. Schválení programu 
4. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 15 za rok 2015 
5. Podání žádosti o poskytnutí podpory MŠMT – PROGRAM 133510 - Podpora 

materiálně technické základny sportu, programové financování, Subtitul 133512: 
Podpora materiálně technické základny sportovních organizací - pro projekt 
„Rekonstrukce sportovního hřiště Šluknov ulice Budišínská“ 

6. Změny v odměňování členů zastupitelstev obcí – novela nařízení vlády č. 37/2003 
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 

7. Projednání návrhu Statutu Šluknovských novin 
8. Různé 

 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 
 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru 
 Usnesení ZM č. 28/08Z/2015  

9. Diskuse, připomínky a návrhy členů zastupitelstva města 
10. Závěr zasedání 

1. Zahájení zasedání  

Usnesení nepřijato. 

2. Určení ověřovatelů zápisu 

Usnesení č. 1/09Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov určuje ověřovateli zápisu z dnešního 
9. zasedání pp. Ing. Milana Kořínka a Ing. Danielu Petrouškovou.   

3. Schválení programu  

Usnesení č. 2/09Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje program 9. zasedání 
zastupitelstva města dle návrhu. 

4. Projednání návrhu rozpočtového opatření č. 15 za rok 2015 

Usnesení č. 3/09Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov projednalo a schvaluje rozpočtové 
opatření č. 15 za rok 2015 dle předloženého návrhu. 

5. Podání žádosti o poskytnutí podpory MŠMT – PROGRAM 133510 - Podpora 
materiálně technické základny sportu, programové financování, Subtitul 133512: 
Podpora materiálně technické základny sportovních organizací - pro projekt 
„Rekonstrukce sportovního hřiště Šluknov ulice Budišínská“ 

Usnesení č. 4/09Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje podání žádosti  
o podporu MŠMT – PROGRAM 133510 - Podpora materiálně technické základny sportu, 
programové financování, Subtitul 133512: Podpora materiálně technické základny 
sportovních organizací, pro projekt „Rekonstrukce sportovního hřiště Šluknov ulice 
Budišínská“, včetně závazku spolufinancování projektu městem Šluknov ve výši min. 40 %, 
dle  předloženého návrhu a pověřuje starostku Mgr. Evu Džumanovou podpisem žádosti. 
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6. Změny v odměňování členů zastupitelstev obcí – novela nařízení vlády č. 37/2003 Sb., 
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev 

Usnesení nepřijato.  

7. Projednání návrhu Statutu Šluknovských novin 

Usnesení č. 5/09Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje Statut Šluknovských novin 
s účinností od 27.01.2016, dle předloženého návrhu po jeho doplnění. 

8. Různé  

8.1 Zpráva o činnosti rady města od minulého zasedání zastupitelstva města 

Usnesení č. 6/09Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí Zprávu  
o činnosti Rady města Šluknov od minulého zasedání Zastupitelstva města Šluknov.  

8.2 Zpráva o činnosti Finančního a Kontrolního výboru města Šluknov 

Usnesení č. 7/09Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Finančního výboru. 

Usnesení č. 8/09Z/2016: Zastupitelstvo města Šluknov bere na vědomí zprávu o činnosti 
Kontrolního výboru. 

8.3 Usnesení č. 28/08Z/2015 

Usnesení nepřijato.     

9. Závěr zasedání 

Usnesení nepřijato.   
 
 






Mgr. Eva Džumanová 
starostka 


