
Výpis usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města  

konaného dne 6. 12. 2021 
 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Mgr. Rostislava Šarmana a Patrika 
Švejčaru. 
 
Program zastupitelstva 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Rozpočtové opatření č. 4  roku 2021 
2. Schválení rozpočtu na rok 2022 
3. Majetkové záležitosti 
4. Schválení OZ vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad 
5. Různé  

 
Veřejnoprávní smlouvy a odpuštění pronájmu 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotací z rozpočtu města. 
Myslivecký spolek Březina   - 15 000 Kč 
Společnost podané ruce   -    5 000 Kč 
SK Slušovice     - 30 000 Kč  
Farnost Slušovice (vč. sbor, Cantiamo) -  22 500 Kč 
Nadační fond pro rozvoj Slušovic  - 40 000 Kč 
Zahrádkáři     - 20 000 Kč 
Slušovjánek     - 17 500 Kč 
Klub rodičů ZŠ    - 15 000 Kč 
Educo Zlín     - 10 000 Kč 
 
Rozpočtové opatření roku 2021 – 4. změna 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření roku 2021 – 4. změnu: 
Příjmy 
 
Snížení položky 
Dotace-Komunitní dům pro seniory      - 7 800 000 Kč 
Odvod VHP            - 660 000 Kč 
Příjem z prodeje pozemku            - 80 000 Kč 
Dotace-Kompostéry do zahrad 2         - 826 000 Kč 
 
Navýšení položky 
Správní poplatky               65 000 Kč 
Příspěvek za bonusové období 1. 2. - 31. 5. 2021           30 000 Kč 
Příjmy z lesního hospodářství           300 000 Kč 
Příjem z pronájmu dostihové dráhy             50 000 Kč 
Příjem z pronájmu pozemků              40 000 Kč 
Odpady, poplatky a příspěvky zpětného sběru           90 000 Kč 
Fotbalový stadion-příjem z prodeje staré sekačky           15 000 Kč 
 
Výdaje 
 
Snížení položky 
Projekt cyklostezky Slušovice-Lípa         - 400 000 Kč 
Montáž okenních žaluzií ZŠ       - 2 000 000 Kč 



Oprava rozvodů vody-stará budova ZŠ          - 47 000 Kč 
Projekt přestavby horního patra hlavní tribuny na fotbal.stadionu   - 1 000 000 Kč 
Dětské hřiště            - 500 000 Kč 
Aktualizace projektu stavební úpravy hasičské zbrojnice   - 1 000 000 Kč 
Kompostéry do zahrad 2-(dotace)         - 826 000 Kč 
 
Navýšení položky 
Svoz odpadu              150 000 Kč 
DPH               100 000 Kč 
Fotbalový stadion - příspěvek na sekačku            15 000 Kč 
Činnosti místní správy - mzdy, soc., zdravotní         100 000 Kč 
 
Schválení rozpočtu města na rok 2022 
Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet na rok 2022. Celkové příjmy ve výši   
62 527 000 Kč + 15 000 000 Kč přijatý úvěr z KB a celkové výdaje ve výši 119 663 000 Kč. 
Financování (tj. schodek) ve výši 42 136 000 Kč bude pokryt zůstatkem z bankovních účtů.  
Zastupitelstvo schválilo závazné ukazatele rozpočtu. 
 
 
Poskytnutí provozní a investiční dotace příspěvkovým organizacím z rozpočtu 
města 
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí provozní a investiční dotace zřízeným příspěvkovým 
organizacím z rozpočtu města Slušovice takto: 
Mateřské škole Sluníčko,p.o. provozní dotaci ve výši 1 500 000 Kč,  
Základní škole Slušovice,p.o. provozní  dotaci ve výši 3 750 000 Kč  
Službám města Slušovice,p.o. provozní dotaci ve výši 7 030 000 Kč a investiční dotaci ve 
výši 5 150 000 Kč. 
 
Schválení kompetencí radě města 
Zastupitelstvo stanovilo v souladu s §102, odst.2, písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města Slušovice 
1. k provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých dotací a 
příspěvků do rozpočtu města Slušovice, včetně zapojení odvodů dotací příspěvků 
stanovených organizacím přímým vztahem k rozpočtu města 
2. k  provádění rozpočtových opatření souvisejících s přijetím darů, příspěvků, příjmů z 
reklam a obdobných příjmů a jejich použitím do výše jednotlivého takového příjmu a výdaje 
max. 50.000 Kč 
3. k provádění rozpočtových opatření, a to každé vždy maximálně do výše 100.000 Kč,  
která neovlivní celkové příjmy  a výdaje rozpočtu města na rok 2022. 
Uložilo Radě města Slušovice povinnost informovat Zastupitelstvo města Slušovice o 
radou provedených změnách rozpočtu na rok 2022 na nejbližším zasedání zastupitelstva a 
pověřilo ekonomku města Slušovice k provádění technických a formálních úprav rozpisu 
rozpočtu, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu města. 
 
Úprava střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2022 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí úpravu střednědobého výhledu rozpočtu města na 
rok 2022 (v tis. Kč), která byla schválena radou města dne 24. 11. 2021. 
 
PŘÍJMY Rok 2022 – původní Rok 2022 - nový 
1. Daňové příjmy 40 500 47 572 
2. Příjmy z vlastní činnosti  3 700 2 750 
3. Příjmy z prodeje pozemků 100 320 
   
Vlastní příjmy 44 300 50 642 
   



4. Dotace 10 000 11 885 
5. Přijatý úvěr   15 000 
   
PŘÍJMY  CELKEM 54 300 77 527 
   
VÝDAJE Rok 2021 – původní Rok 2021 – nový 
1. Běžné výdaje 
    z toho MŠ, p.o.  
               ZŠ, p.o. 
               SMS, p.o. 

37 500 
1 100 
3 000 
2 800 

50 888 
1 500 
4 450 

12 180 
2. Investiční výdaje 16 000 67 650 
3. Splátka úvěru  1 125 
VÝDAJE vč. splátek úvěrů 53 500 119 663 
   
Rozdíl příjmy – výdaje +800 - 42 136  

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 42 136  tisíc Kč bude kryt přebytkem finančních prostředků 
na bankovním účtu.  
 
Prodej části pozemku p. č. 1481/23 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p. č. 1481/23 o výměře cca 234 m2 . 

Nabídka  ÚZSVVM na prodej podílu id. 46/1930 z pozemku p. č. 1190/3  
Zastupitelstvo města schválilo odkup podílu id. 46/1930 pozemku  p. č. 1190/13 od Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města za cenu 20 000 Kč a 
náklady spojené s převodem. 
 
Nabídka vlastníků na prodej lesa p. č. 1705/8 a přilehlých pozemků p. č. 1702/18 a 
p. č. 1712/1                                                                                                                       
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení od stávajících vlastníků pozemky p. č. 1705/8 za 
cenu 69 375 Kč a přilehlé pozemky p. č.1702/18 p. č. 1712/1 za cenu 2 310 Kč do 
vlastnictví města. 
 
Žádost o odkup části pozemku p. č. 1101       
Zastupitelstvo města zamítlo žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1101 a doporučilo 
radě města schválit po zveřejnění záměru pronájem tohoto pozemku. 
 
Česká unie sportu z. s. Praha 6 – nabídka odkupu pozemku p. č. 246                 
Zastupitelstvo města schválilo odkup pozemku  p. č. 246 o výměře 37 m2  (pozemek pod 
bývalými šatnami na sokolské zahradě) od České unie sportu do vlastnictví města za cenu 
14 800 Kč. 
 
Záměr odprodeje části pozemků p. č. 1481/23 a p. č. 1481/24  
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemků p. č. 1481/23 a p. č. 1481/24. 
Celková výměra požadovaných pozemků je cca 170 m2. 
 
Schválení OZV č. 1/2021 o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu 
z nemovité věci 
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2021 o místním poplatku za 
ukládání komunálního odpadu z nemovité věci. Vyhláška nabývá platnost od 1. 1. 2022.  
Touto vyhláškou se současně ruší OZV č. 2/2012 o poplatku za komunální odpad ze dne 
12. 12. 2012. Zastupitelstvo souhlasí s prodloužení ohlašovací doby na začátku roku 2022 
z důvodu epidemiologické situace a také z důvodu, že se jedná o nový způsob řešení 
poplatků. 
 



Žádost o schválení obecně závazné vyhlášky na posunutí nočního klidu 
Zastupitelstvo města nesouhlasí, aby byla zahájena příprava obecně závazné vyhlášky o 
prodloužení nočního klidu při akcích u restaurace SUD v dostihovém areálu. 
 
Cena vodného a stočného na rok 2022 
Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o ceně vodného a stočného pro rok 2022: 
Vodné -  46,09 Kč/m3 bez DPH 
Stočné – 41,91/m3 bez DPH 
 
 

 


