
Výkaz o plnění hospodaření za rok 2017- výdaje (v tis.Kč) 

Výdaje lesního hospodářství 554

Kultura v č. Klubu důchodců 428

Propagace města 60

Místní komunikace
     oprava MK 1 159

     zimní údržba MK a chodníků 87

     dopravní značení 127

     projekty oprav MK Na Stráni, Na Vyhlídce atd. 39

     rekonstrukce MK Cirón 1253

     přesun a úprava komun. k zahrád. osadě  Manovo 1543

     prodloužení opěrné zdi Na Vyhlídce - 30m 65

Celkem místní komunikace 4 273

Chodníky
      běžná oprava 151

      rekonstrukce chodníků 1634

      chodník  u zdrav. střediska 370

      projekt chodník - ul.Vítězství 0

Celkem chodníky 2155

Projekt cyklostezky Slušovice-Lípa 9

Dopravní obslužnost 296

Sociálně-právní ochrana dětí 0

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje 11

Deratizace 29

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

     výměna krytiny střechy školní jídelny ZŠ 753

     malování nové budovy školy 400

     doplnění chybějící infrastruktury ZŠ - dotace IROP 159

     dotace na provoz MŠ 950

chodník kolem budovy MŠ v zahradě 270

výměna krytiny střechy nové MŠ 0

inkluze v ZŠ Slušovice 1101

Celkem školství 6633

Služby města Slušovice, p. o. - provoz 
     provoz 3000

     odpisy 2400

    přepojení kanalizace -zrušení septiku -MŠ Slušovice 400

Celkem Služby města Slušovice, p. o. 5800

Provoz kontejnerového vozu, nakladače 222



Knihovnictví
     běžný provoz   85

     vybavení  - knihy a DDHM 145

Celkem knihovnictví 230

KBTV - infokanál, rozhlas 10

Tisk novin 99

Víceúčelová budova (Nízkoprahové centrum)
     běžný provoz, údržba 257

     projekt mikrojeslí 73

     projekt zateplení budovy, výměny oken a systému      0

     vytápění
     zateplení budovy výměny oken a systému vytápění 78

     úprava pro mikrojesle
Celkem víceúčelová budova 408

Fotbalový stadion
     el. energie, voda 264

     údržba stadionu FC 60

     údržba, provoz  a správa stadionu 186

     oprava šaten
Celkem fotbalový stadion 510

Dětské hřiště 991

Rekonstrukce sportoviště při ZŠ  vč. oplocení 7002

Změna územního plánu 75

Studie rekonstrukce domu č. 160 na náměstí 0

Územní studie lokalit pro bydlení 0

Strategie rozvoje města Slušovice 0

Úroky z úvěru ČOV 42

Veřejné osvětlení
     elektrika 338

     opravy 237

     výměna osvětlení Rovnice 0

Celkem veřejné osvětlení 575

Veřejné pohřebiště
     provoz 91

     chodníky v urnovém háji 199

     oprava hřbitovní zdi 0

Celkem veřejné pohřebiště 290

Územní rozvoj
     pozemky (nákup) 85

     geometrické zaměření, znal. posudky, kolky 80

     areál komunálních služeb - el. energie 44

Celkem KS a územní rozvoj 209

Sportovní hala  ZŠ - údržba 97



Dostihový a golfový areál
    nájemné 107

    DDHM, materiál, opravy, údržba 293

    projekt rekonstrukce obvodového chodníku 54

Celkem dostihový  a  golfový areál 454

Sokolovna - provoz, vybavení 
     elektrika 70

     plyn 105

     ostatní provozní náklady,DHM 222

Celkem sokolovna 397

Projekt koupacího biotopu 0

Projekt úpravy náměstí, sokolské zahrady a  zeleně pod a za 
hřbitovem 476

Rekonstrukce sokolské zahrady, zelených ploch pod a za 
hřbitovem 0

Svoz  odpadu
     komunální a objemný odpad 1588

     nebezpečný odpad 65

     provoz sběrného dvora 44

Celkem  odpad 1697

Péče o vzhled obce 349

Údržbové restaurační práce - kříž u zdrav. střed. 0

Sociální  péče 130

Požární ochrana
     odměny 81

     pohonné hmoty 43

     opravy techniky 39

     nákup vybavení a  materiál,telefon,zaměření 324

     nákup defibrilátoru 57

     elektrika 12

     vytápění - plyn 40

     pojištění hasičů 14

Celkem požární ochrana 610

Zastřešení hasičské zbrojnice 5

DPH 208

Krytí krizových situací 0

Daň z příjmu za město 610

Dotace organizacím a spolkům 1526

Místní zatupitelské orgány 1702

Činnost místní správy
     mzdy, soc., zdravotní 5728

     spotřební materiál 123

     plyn 140

     elektrická energie,vodné   84

     pohonné hmoty 23

     poštovné 50

     telefony 53



     pojištění vozidel a majetku 163

     poradenství 1

     Kvasar - zpracování mezd 80

     školení 26

     oprava, údržba a vybavení MěÚ 156

     projekt rekonstrukce topení 60

     služby správce sítě 36

     cestovné 4

     reprefond 70

     vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice 20

     programové vybavení 94

     rekonstrukce obřadní síně MěÚ 301

     ostatní (sociální fond, úrazové pojištění, vratky,dárc.krve) 275

Celkem činnost místní správy 7487

Výdaje bytu p.Škabrahové 58

Volby do Poslanecké sněmovny 45

Výdaje provozní a investiční  celkem 46762

Splátky úvěru ČOV 649

Výdaje celkem 47411


