
Výpis usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města  

konaného dne 12. 12. 2022 
Schválení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Mgr. Jindřicha Elšíka a Ing. Lucii 
Macurovou, PhD.. 
 
Program zastupitelstva 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Rozpočtové opatření č. 7 roku 2022 
2. Schválení rozpočtu města na rok 2023 
3. Zřizovací listina příspěvkové organizace Služeb města Slušovice - aktualizace 
4. Majetkové záležitosti 
5. Různé 

 
Informace o poskytnutých finančních příspěvcích  
Myslivecký spolek Březina                           -           35 000Kč 
Derby Golf Club Slušovice   - 20 000 Kč 
Podané ruce, o.p.s.    -   5 000 Kč 
Schola Cantiamo – navýšení příspěvku - 21 200 Kč 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotací z rozpočtu města. 
 
Rozpočtové opatření roku 2022 – 7. změna 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření roku 2022 – 7. změnu: 
Příjmy 
Nová položka 
Dotace na volby prezidenta ČR         19 000 Kč  
Dotace ZŠ na učební pomůcky              3 261 000 Kč 
 
Navýšení položky 
Dotace na lesní hospodářství               216 000 Kč 
Výnos sdílených daní                2 000 000 Kč 
Odvod VHP         800 000 Kč 
Příjem z kulturních akcí         80 000 Kč 
Příjmy z úroků, dividendy       600 000 Kč 
Příjem ze sportovní haly, sportovního areálu, kluziště   120 000 Kč 
Příjmy z prodeje pozemků       190 000 Kč 
Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku       33 000 Kč   
Dotace pro SDH          54 000 Kč                                          
 
Výdaje 
Nová položka 
Školství - učební pomůcky pro ZŠ – z dotace           3 261 000 Kč 
Volba prezidenta ČR         19 000 Kč 
 
Snížení položky 
Oprava MK               - 2 000 000 Kč 
Projekt přestavby horního patra hlavní tribuny na FS            - 700 000 Kč 
Dětské hřiště               - 1 000 000 Kč 
Veřejné pohřebiště-chodníky                - 500 000 Kč 
SMS p.o.-oprava domu č.p. 160            - 1 200 000 Kč 
SMS p.o.-investice do vodovodů a kanalizací          -    800 000 Kč  
Aktualizace projektu stavebních úprav has. zbrojnice         - 1 000 000 Kč 



Delegování pravomocí radě města rozšířenou o finanční výbor k provedení 
závěrečných rozpočtových změn za rok 2022 
Zastupitelstvo města zmocňuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, Radu města Slušovice, rozšířenou o finanční výbor, k provedení 
závěrečných rozpočtových změn za rok 2022, které ovlivní snížení celkových příjmů a 
výdajů maximálně v objemu 2 mil. Kč. Rada má povinnost informovat zastupitelstvo o 
provedených změnách v rozpočtu za rok 2022 na jeho nejbližším zasedání.  
 
Schválení rozpočtu města na rok 2023 
Zastupitelstvo schválilo přebytkový rozpočet na rok 2023. Celkové příjmy ve výši   
62 691 000 Kč a celkové výdaje ve výši 59 920 000 Kč. 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 1 700 000 Kč,  
Základní škole Slušovice,p.o. provozní  dotaci ve výši 6 795 000 Kč a investiční dotace na 
IROP – modernizace odborných učeben ve výši 600 000 Kč  
Službám města Slušovice,p.o. provozní dotaci ve výši 7 600 000 Kč a investiční dotaci ve 
výši 950 000 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 2023. 
Uložilo Radě města Slušovice povinnost informovat Zastupitelstvo města Slušovice o 
radou provedených změnách rozpočtu na rok 2023 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 2023 
Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravu střednědobého výhledu rozpočtu města na 
rok 2023 (v tis. Kč), která byla schválena radou města dne 21. 11. 2022.  
 
Zřizovací listina příspěvkové organizace Služeb města Slušovice – aktualizace 
Rada města schválila aktualizovanou Zřizovací listinu příspěvkové organizace Služby 
města Slušovice s účinností od 13. 12. 2022. 
 
Smlouva o zřízení zástavního práva ke KODUSu     
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o zřízení zástavního práva k nemovitosti 
Komunitní dům pro seniory, č. p. 725 v ul. Dostihová, Slušovice. Zastupitelstvo pověřilo 
starostu podpisem smlouvy. 
 
Prodej pozemku p. č. 1753/164 v k. ú. Slušovice 
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 1753/164 o výměře 47 m2 v k. ú. 
Slušovice za částku 400 Kč/m2 a úhradu nákladů s prodejem pozemku spojených. 



Žádost o prodej části pozemku p. č. 1101 
Zastupitelstvo města neschválilo v současné době odprodej části pozemku p. č. 1101 
v k. ú. Slušovice. 
 
Žádost o prodej pozemků – spol. MONZA cz 
Zastupitelstvo města neschválilo v současné době odprodej pozemků  p. č. 900/32 o 
výměře 570 m2, p. č. 900/11 o výměře 212 m2, p. č. 900/31 o výměře 1 215 m2, p. č. 
900/29 o výměře 584 m2 a p. č. 1697/15 o výměře 44 m2. 
 
Žádost o směnu pozemků 
Zastupitelstvo města neschválilo v současné době  směnu obecního pozemku p. č. 
1740/267 v k. ú. Slušovice  o výměře 502 m2 za pozemky p. č. 1740/334 o výměře 
109 m2, p. č. 1740/335 o výměře 133 m2, p. č. 1740/336 o výměře 172 m2 a p. č. 
1740/338 o výměře 207 m2. 
 
 
Schválení revolvingového úvěru       
Zastupitelstvo  města schválilo smlouvu o revolvingovém úvěru ve výši 10 000 000 Kč od 
Komerční banky Zlín na dobu neurčitou. Úroková sazba bude pohyblivá a bude odpovídat 
součtu 1M PRIBOR a pevné odchylky ve výši 1,00 % p. a. z jistiny Úvěru. 
 
Směrnice – stravovací paušál – příspěvek na stravování zaměstnanců 
Zastupitelstvo města schválilo Směrnici – Stravovací paušál, příspěvek na stravování 
zaměstnanců, který je hrazený ze sociálního fondu. 
 
 

 


