
Výkaz o plnění hospodaření k 31.12. 2015 - výdaje

Skutečnost od počátku 

roku

Výdaje lesního hospodářství 360

Kultura 389

Propagace města 50

Místní komunikace
     oprava MK 619

     zimní údržba MK a chodníků 96

     dopravní značení 94

      příjezdová cesta do sokolské zahrady 16

     projekty oprav MK Na Stráni, Na Vyhlídce atd. 83

Celkem místní komunikace 908

Chodníky
      běžná oprava 50

      rekonstrukce chodníků 461

      projekt - chodník  u zdrav.střediska 0

Celkem chodníky 511

Studie cyklostezky Slušovice-Zádveřice 0

Parkoviště u pošty 187

Dopravní obslužnost 292

Sociálně-právní ochrana dětí 10

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje 11

Deratizace 27

Školství
     nová kotelna sportovní haly ZŠ 808

     oprava přípojky kanalizace ZŠ 397

     výměna ventilů radiatorů v ZŠ 326

     vnitřní rozvod plynu pro sportovní halu ZŠ 113

     dotace na provoz ZŠ, vč.přísp. na plavání 3000

     oprava elektroinstalace kabinetů ZŠ 200

     mantinely pro florbal - sportovní hala ZŠ 128

projekt "Modernizace výuky v ZŠ Slušovice…." 295

projekt ZŠ "Vzdělávání pro konkurenceschopnost" 942

projekt ZŠ "Musíme ti pomáhat" 30

     rekonstrukce venkov. sportoviště při ZŠ Slušovice 3

     dotace na provoz MŠ 1050

     rekonstrukce tříd MŠ 600

     výměna ventilů topení v MŠ 82

Celkem školství 7974

Služby města Slušovice, p. o. - provoz vč. odpisů 4100

Služby města Slušovice, p. o. - projekt rekonstrukce ubytovny 50

Provoz kontejnerového vozu, nakladače 155



Knihovnictví
     běžný provoz   74

     vybavení  - knihy a DDHM 189

Celkem knihovnictví 263

KBTV - infokanál, rozhlas 21

Tisk novin 76

Nízkoprahové centrum
     běžný provoz, údržba 280

     mzdy 255

Celkem nízkoprahové centrum 535

Projekt rekonstrukce ubytovny 0

Fotbalový stadion
     el. energie 376

     údržba, provoz  a správa stadionu 445

     dokončení rekonstrukce kabin 0

Celkem fotbalový stadion 821

Úprava pro řešení pož.bezpečnosti na FS 114

Dětské hřiště 81

Úroky z úvěru - bytový dům č.p. 590 6

Úroky z úvěru ČOV 67

Nebytové hospodářství - podíl nákladů města 0

Veřejné osvětlení 814

Pasport veřejného osvětlení 0

Veřejné pohřebiště
     provoz 56

     chodníky 148

     osvětlení 88

Celkem veřejné pohřebiště 292

Územní rozvoj
     pozemky (nákup) 1069

     geometrické zaměření, znal. posudky, kolky 35

     areál komunálních služeb - el. energie 32

Celkem KS a územní rozvoj 1136

Sportovní hala  ZŠ - údržba 100

Dostihový a golfový areál
    nájemné 147

    DDHM, materiál, opravy, údržba 246

    pronájem sociálních zařízení 30

    regulace zavlažovacího zařízení dostih. a golf. areálu 88

    studie koupacího biotopu 2

    úprava zábradlí tribuny v dostihovém areálu 50

Celkem dostihový  a  golfový areál 563

Sokolovna - provoz, vybavení (klimatizace) 551

Projekt úpravy náměstí, sokolské zahrady a  zeleně pod a za hřbitovem 30



Svoz  odpadu
     komunální a objemný odpad 1611

     nebezpečný odpad 50

     projekt zpevněných ploch sběrného dvora 0

     odstranění staré ČOV ve sběrném dvoře 120

     pořízení kontejnerů na bioodpad 19

Celkem  odpad 1800

Vybavení sběrného dvora 848

Provoz a vybavení sběrného dvora 794

Péče o vzhled obce 423

Sociální  péče 93

Požární ochrana
     odměny 71

     pohonné hmoty 52

     opravy techniky 16

     nákup vybavení a  materiál 128

     elektrika 15

     vytápění - plyn 18

     pojištění hasičů 14

     vybavení skladu 38

Celkem požární ochrana 352

Projektová dokumentace - zastřešení has. zbr. 27

DPH 178

Krytí krizových situací 0

Daň z příjmu za město 445

Příspěvky organizacím a spolkům 1065

Příspěvek HZS ZK na nákup termokamery 100

Místní zatupitelské orgány 1580

Činnost místní správy
     mzdy, soc., zdravotní 4927

     spotřební materiál 126

     plyn 103

     elektrická energie   79

     pohonné hmoty 28

     poštovné 48

     telefony 79

     pojištění vozidel a majetku 156

     poradenství 22

     Kvasar - zpracování mezd 54

     školení 13

     oprava, údržba a vybavení MěÚ 133

     služby správce sítě 34

     cestovné 5

     reprefond 42

     vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice 31



     programové vybavení 98

     ostatní (sociální fond, úrazové pojištění, vratky) 248

Celkem činnost místní správy 6226

Vratka za volby do EP a zastupitelstev obcí 9

Výdaje provozní a investiční  celkem 34434

Splátky půjček, úvěru
    18.b.j. Dostihová, intenzifikace ČOV) 1804

Výdaje celkem 36238


