
 
Výpis usnesení  

ze zasedání zastupitelstva města  
konaného dne 6. 6. 2022 

 
 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Milana Kališe a Rudolfa Horáka. 
 
Program zastupitelstva 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Rozpočtové opatření č. 3 roku 2022 
2. Majetkové záležitosti 
3. Různé  

 
Žádost o odkoupení části pozemků 
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemků p. č. 777/1, 793/6 a 793/9 u 
autoservisu pana Polaštíka s tím, že bude zarovnána  hranice ve směru oplocení od 
hlavního vjezdu směrem k trafice.  
 
Žádost SDH o nákup terénního vozidla pro výjezdovou jednotku 
Zastupitelstvo města zamítlo návrh starosty o odložení schvalování koupě vozidla až po 
obdržení odpovědi hejtmana Zlínského kraje o možnosti získání dotace na zakoupení 
terénního vozidla pro SDH. 
Zastupitelstvo města souhlasí s pořízením nového zásahového terénního vodidla FORD 
pro výjezdovou jednotku SDH Slušovice do částky 2 000 000 Kč vč. DPH. 
 
Informace o poskytnutých finančních příspěvcích  
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí informaci o radou poskytnutých finančních 
příspěvcích z rozpočtu města: 
Sociální služby města Kroměříže, p. o. -   7 000 Kč 
Český zahrádkářský svaz Slušovice  - 20 000 Kč 
Český svaz včelařů Slušovice  - 20 000 Kč 
Junák – český skaut, středisko Slušovice - 10 000 Kč 
Centrum služeb a podpory Zlín  -   5 000 Kč 
DOTEK Vizovice    - 30 000 Kč 
Domov pro seniory Lukov   - 21 000 Kč 
Linka bezpečí     -   2 000 Kč 
Klub rodičů při ZŠ Slušovice   - 15 000 Kč  
Římskokatolická farnost Slušovice  - 27 500 Kč 
 
Rozpočtové opatření č. 3 roku 2022 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3: 
Příjmy 
Nová položka 
Kompenzační bonus ze SR      202 000 Kč 
CETIN – přípolož kabelů        95 000 Kč 
 
Navýšení položky 
Příjem z VHP        800 000 Kč 
Příjem z prodeje pozemků      100 000 Kč 
 
 



Výdaje 
Nová položka 
Rekonstrukce učeben v ZŠ z dotace IROP – studie proveditelnosti   250 000 Kč 
Požární ochrana – nové pneu na cisternové hasičské vozidlo MAN  100 000 Kč 
Nákup kontejnerů ke kluzišti          480 000 Kč 
Vyhledávací studie – nová MŠ 
Nákup terénního vozidla pro SDH                2 000 000 Kč 
 
Navýšení položky-energie 
Dotace na provoz ZŠ         50 000 Kč 
Kluziště        250 000 Kč 
Dotace na provoz MŠ       235 000 Kč 
Víceúčelová budova       270 000 Kč 
Fotbalový stadion       200 000 Kč 
Veřejné osvětlení       200 000 Kč 
Areál komunálních služeb        40 000 Kč 
Dostihový a golfový areál        30 000 Kč 
Sokolovna          50 000 Kč 
Provoz sběrného dvora        20 000 Kč 
Požární ochrana         20 000 Kč 
Činnost místní správy         50 000 Kč 
 
Navýšení položky 
Údržba sportovního areálu u ZŠ              100  000 Kč 
Kultura - dětský den         70 000 Kč 
            - letní kino       200 000 Kč 
Dotace organizacím a spolkům  - FC Slušovice   200 000 Kč 
         - SDH – divadelní spolek    30 000 Kč 
         - SK Slušovice     40 000 Kč 
Činnost místní správy – pojištění vozidel a majetku     70 000 Kč 
Dostihový a golfový areál – DDHM, materiál, opravy, údržba   35 000 Kč 
 
Majetkové záležitosti 
Zastupitelstvo města schválilo:: 
- prodej pozemku p. č. 6/26 o výměře 10 m2 v k. ú. Slušovice 
- záměr prodeje části pozemků p. č. 1106 a p. č. 1107 v k. ú. Slušovice 
- záměr prodeje části pozemku p. č. 890/1 v k. ú. Slušovice 
- zamítlo záměr prodeje části pozemků p. č. 1474/3, 1474/6 a 1474/8 v dostihové areálu. 
 
Smlouva o bezúplatném převodu 
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva 
k nemovité věci s omezujícími podmínkami mezi městem Slušovice a Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových. Touto smlouvou se do vlastnictví města převádí 
pozemek p. č. 698/28 v k. ú. Slušovice.  
 
Schválení veřejnoprávních smluv o  poskytnutí dotace z rozpočtu města     
které převyšují 50 000 Kč.  
Zastupitelstvo města  schválilo  veřejnoprávní smlouvu mezi městem Slušovice a:  
 
DOMINO cz, o. p. s.  o poskytnutí dotace ve výši 25 000 Kč na úhradu provozních nákladů 
projektu Hnízdo rodiny, jehož cílem je předcházení negativních jevů v rodinách, podpora 
zdravého fungování rodin, posilování rodičovských kompetencí a mezigeneračních vztahů 
a předcházení sociálnímu vyloučení rodin s dětmi ze Slušovicka. 
 



DOMINO cz, o. p. s. o poskytnutí dotace ve výši 250 000 Kč na úhradu mzdových a 
provozních nákladů v rámci poskytování registrované sociální služby Nízkoprahového 
zařízení pro děti a mládež ve Slušovicích. 
 
Nemocnicí Milosrdných bratří Vizovice  o poskytnutí dotace ve výši 50 000 Kč na 
zakoupení prostěradel, podložek, rehabilitačního lehátka a zdravotních pomůcek. 
 
SK Slušovice o poskytnutí dotace ve výši 70 000 Kč: 
- na nákup nových stolů na stolní tenis  -  40 000 Kč 
- na nákup kamen na chatu Příschlop    -  30 000 Kč 
 
 
Zastupitelstvo města schválilo navýšení dotace z rozpočtu města pro: 
 
DOSTIHY SLUŠOVICE, z.s. Tímto dodatkem se navyšuje dotace o 50 000 Kč na finanční 
podporu dostihu „Cena města Slušovice“.   
 
FC Slušovice. Tímto dodatkem se navyšuje dotace o 200 000 Kč: 
- pronájem haly, hřiště  40 000 Kč 
- materiálové vybavení  30 000 Kč 
- autobus – pronájem   50 000 Kč 
- FAČR, registrace, org. Soutěže 20 000 Kč 
- správce    15 000 Kč 
- úklid, praní    15 000 Kč 
- zatravnění vápen   30 000 Kč 
 
SDH Slušovice. Tímto dodatkem se navyšuje dotace pro ochotnický spolek SDH o 30 000 
Kč na nákup mobilního divadelního osvětlení.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


