
Výpis usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města  

konaného dne 20. 9. 2021 
 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Ivo Pešáka a Mgr. Růženu Krupičkovou. 

Program zastupitelstva 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Rozpočtové opatření č. 3  roku 2021 
2. Majetkové záležitosti 
3. Schválení změny č. 2 Územního plánu Slušovice  
4. Různé  

 
Veřejnoprávní smlouvy a odpuštění pronájmu 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotací z rozpočtu města a finanční dar pro obec Hrušky, která byla postižena 
přírodní katastrofou v červnu 2021. 
 
Žádost o odkoupení části pozemků p. č. 1401/1 a p. č. 1400  
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemků p. č. 1401/1 o výměře 139 m2 a část     
p. č. 1400 o výměře 695 m2 v k. ú. Slušovice. 
 
Rozpočtové opatření roku 2021 – 3. změna 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření roku 2021 – 3. změnu: 
Příjmy 
Nová položka 
Dotace – Komunitní dům pro seniory             7 800 000 Kč 
Dotace - Volby do poslanecké sněmovny       62 000 Kč 
Příspěvek ze stát. rozpočtu za bonusové období 1.2.- 31.5.2021  553 000 Kč 
Finanční dar obci Hrušky (finance vybrané od občanů a firem)  204 000 Kč 
Dotace na lesní hospodářství         19 000 Kč 
Dary za připojení na kanalizaci v chatové oblasti Manovo     90 000 Kč 
 
Navýšení položky              
Příjmy z lesního hospodářství              1 500 000 Kč 
Ostatní-přeplatek elektřiny, plynu       100 000 Kč 
Výnosy sdílených daní               6 000 000 Kč 
 
Výdaje 
Nová položka 
Finanční dar obci Hrušky (finance vybrané od občanů a firem)  204 000 Kč 
KBTV - infokanál, rozhlas - oprava rozhlasu  (výměna baterií)  100 000 Kč 
SMS p. o. – opravy vodovodů a kanalizací     550 000 Kč 
Školství ZŠ - kluziště - elektřina, voda     200 000 Kč 
Školství ZŠ - dodávka a montáž předokenních žaluzií              2 000 000 Kč 
SMS - provoz - opravy zateplení půdních prostor domu č. p. 23  150 000 Kč 
 
Navýšení položky  
Volby do poslanecké sněmovny          2 000 Kč 
Výdaje lesního hospodářství       500 000 Kč 
Dotace organizacím a spolkům - Andělé stromu života      15 000 Kč 
          Dostihy Slušovice, z.s.     30 000 Kč  



Svoz odpadu          200 000 Kč 
Kluziště – nákup rolby               1 500 000 Kč   
Školství – dotace na provoz ZŠ      200 000 Kč 
 
Snížení položky 
Sčítání lidu,domů a bytů                                                                     - 38 000 Kč 
SMS p.o. – nám. Svobody – vodovod, kanalizace …I. etapa          - 550 000 Kč 
 
Prodej části pozemku p. č.  683/1   
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p. č. 683/1. 

Prodej části pozemků p. č. 1639/27 a 1642/1 
Zastupitelstvo města schválilo prodej oplocených pozemků části b) z parcely č. 1639/27 o 
výměře 530 m2 a části e)  z parcely č. 1642/1 o výměře 5 m2. 
 
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1481/23 
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 1481/23  o výměře cca 
12 x 12 m.  
 
Územní plán – schválení změny č. 2 Územního plánu Slušovice 
Zastupitelstvo města Slušovice 
konstatovalo ověření   
ve smyslu s ust. § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 2 Územního plánu 
Slušovice není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a 
stanoviskem krajského úřadu, 
 
rozhodlo 
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy, 
 
vydalo 
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 2 Územního plánu Slušovice. 
 
Schválení veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotace z rozpočtu města      
 
Zastupitelstvo města  schválilo  dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě č. 3/2021 mezi 
městem Slušovice a FC Slušovice, z. s.. Tímto dodatkem se navyšuje dotace o 100 000  
Kč na: 
Pronájem haly a UT   23 000 Kč 
Odměna, úklid a praní dresů  11 000 Kč 
Materiálové vybavení   15 000 Kč 
Pronájem autobusu   36 000 Kč 
Odměna správce hřiště  12 000 Kč 
Rozhodčí, registrace     3 000 Kč 
 
Zastupitelstvo města  schválilo  dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č. 16/2021 mezi 
městem Slušovice a DOSTIHY SLUŠOVICE, z. s. . Tímto dodatkem se navyšuje dotace o 
30 000  Kč na dostih pořádaný dne 28. 10. 2021.  
 


