
Výpis usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města  

konaného dne 28. 3. 2022 
 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Dušana Matůšů a Antonína Nováka. 
 
Program zastupitelstva 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Schválení závěrečných rozpočtových změn za r. 2021 
2. Schválení závěrečného účtu Města Slušovice za r. 2021 
3. Schválení závěrečného účtu DSO-Mikroregionu Slušovicko za r. 2021 
4. Schválení účetní závěrky města za rok 2021 
5. Rozpočtové opatření č. 1 roku 2022 
6. Majetkové záležitosti 
7. Různé  

 
Odprodej části pozemků p. č. 1481/23 a 1481/24  
Zastupitelstvo města schválilo prodej částí pozemků p. č. 1481/23 a pozemku p. č. 
1481/24 o výměře 172 m2. 
 
Vyhláška o posunutí nočního klidu 
Zastupitelstvo města rozhodlo, aby vedení města zpracovalo vyhlášku na posunutí 
nočního klidu na 24 hodinu při akcích pana Kotka v dostihovém areálu: 
3. 6. 2022 Traktor + host 
5. 8. 2022 Arakain + Dymytry  
3. 9. 2022 Škwor + host 
Zastupitelstvo souhlasí s přípravou vyhlášky a svolání mimořádného zasedání 
zastupitelstva k jejímu projednání. 
 
Schválení závěrečných rozpočtových změn za rok 2021    
Zastupitelstvo města schválilo závěrečné rozpočtové změny roku 2021, které jsou součástí 
výkazu o plnění hospodaření k 27. 12. 2021.  
 
Schválení závěrečného účtu města za rok 2021     
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2021 s celoročním 
hospodařením města bez výhrad. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s hospodářským 
výsledkem města.  
 
Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Slušovicko za r. 2021   
Zastupitelstvo města  schválilo závěrečný účet DSO-Mikroregionu Slušovicko za rok 2021 
s celoročním hospodařením  DSO-Mikroregionu Slušovicko bez výhrad.  
 
Schválení účetní závěrky města za rok 2021      
Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Slušovice ke dni 31. 12. 2021 
v rozsahu: 
- rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha 
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M 
- zprávy o výsledku  finančních kontrol 
- inventarizační zpráva 
 



Rozpočtové opatření roku 2022 – 1. změna 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1: 
 
Příjmy 
Nová položka 
dotace projektu-multimediální učebna ZŠ Slušovice      2 000 Kč 
darovací smlouva – připojení ul. Hřbitovní      69 000 Kč 
 
Navýšení položky 
Příjmy z prodeje pozemků      250 000 Kč 
Příjmy z úroků, dividendy                                                               200 000 Kč 
Příjmy ze sportovního areálu - kluziště..                                     500 000 Kč 
Daň z příjmu za město      317 000 Kč 
 
Výdaje 
Nová položka 
ZŠ-multimediální učebna ZŠ Slušovice    612 000 Kč 
ZŠ – malování       350 000 Kč 
Kontejnery na tříděný odpad      800 000 Kč 
Chodníky – hřbitov       500 000 Kč 
 
Navýšení položky 
Kultura-slavnostní otevření náměstí……                                   500 000 Kč 
Dotace-odpisy ZŠ       120 000 Kč 
Oprava rozvodů vody ZŠ-stupačky                                              1 500 000 Kč      
Mzdy-kluziště        200 000 Kč 
Montáž okenních žaluzií ZŠ      250 000 Kč 
Oprava podlahy jídelny ZŠ      200 000 Kč 
Dotace organizacím a spolkům-Dostihy      50 000 Kč 
Kvasar-zpracování mezd         20 000 Kč 
Daň z příjmu za město      317 000 Kč 
 
Snížení položky  
Dostihový a golfový areál-údržba                                         - 50 000 Kč                     
dotace na provoz ZŠ                                                                   - 612 000 Kč 
 
Doplnění názvu položky 
Úprava náměstí včetně restaurátorských prací 
 
Žádost o odkoupení částí pozemků p. č. 122, a 123       
Zastupitelstvo města zamítlo žádost na odkoupení částí pozemků p. č. 122 a p. č. 123. 
 
Záměr prodeje pozemku p. č. 6/26     
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 6/26 o výměře 10 m2. 
 
Účetní závěrky příspěvkových organizací      
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí schválené účetní závěrky příspěvkových organizací 
Základní školy Slušovice, Mateřské školy Sluníčko a Služeb města Slušovice, které byly 
projednány a schváleny radou města dne 9. 3. 2022.        
Hospodářské výsledky: 
Mateřská škola – 5 362,82 Kč do rezervního fondu 
Základní škola  -    1 000 Kč do fondu odměn a 860,81 Kč do rezervního fondu 
Služby města Slušovice – 15 403,15 Kč do rezervního fondu 
 



Dodatek ke smlouvě o úvěru        
Zastupitelstvo města schválilo Dodatek ke smlouvě o úvěru (reg. č. 99026477501) 
s Komerční bankou a.s., který se prodlužuje doba čerpání úvěru do 30. 9. 2022. 
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem dodatku. 
 
Schválení veřejnoprávních smluv o  poskytnutí dotace z rozpočtu města     
které převyšují 50 000 Kč. Výše dotací byla schválena v rámci rozpočtu města na rok 
2022. 
Zastupitelstvo města  schválilo  veřejnoprávní smlouvu mezi městem Slušovice a 
 
FC Slušovice, z. s.  o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč na: 
40 000 Kč – pronájem haly, hřiště 
40 000 Kč – materiálové vybavení 
40 000 Kč – autobus-pronájem 
50 000 Kč – FAČR, registrace, soustředění 
15 000 Kč – správce 
15 000 Kč – úklid, praní 
 
ASPV Slušovice, z. s.  o poskytnutí dotace ve výši 65 000 Kč na: 
15 000 Kč – mažoretky: nájem haly, pořízení kostýmů, startovné a cestovné na soutěže 
50 000 Kč – nájem haly a tělocvičny pro oddíly ASPV za rok 2022, na realizaci sportovních 
a kulturních akcí pro cvičence, seniory i veřejnost, na náklady spojené s nákupem 
pomůcek, triček, dresů, kostýmů na vystoupení, na dopravu, soutěže, na taneční 
přehlídky, na propagaci ASPV Slušovice, na organizaci dětského sportovního tábora 2022. 
 
Dostihy Slušovice, z. s.  o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč na podporu dostihové 
sezóny 2022 – úhrada nákladů na pořádání 2 dostihů. 
 
FBC Slušovice, z. s.  o poskytnutí dotace ve výši 75 000 Kč na: 
28 000 Kč – na florbalové vybavení, registrace, startovné 
47 000 Kč – pronájem haly 
 
SDH Slušovice  o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč na podporu soutěžní činnosti SDH, 
startovné při soutěžích, nákup materiálu, školení, pronájem tělocvičny, plavání, nákup 
sportovního vybavení a platby spojené s činností ochotnického spolku. 
 
 

 

 

 

 


