
 
Výpis usnesení  

ze zasedání zastupitelstva města  
konaného dne 22. 3. 2021 

 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Ing. Lukáše Pečivu a Karla Jarcovjáka. 

 

Program zastupitelstva 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Schválení závěrečných rozpočtových změn za r. 2020 
2. Schválení závěrečného účtu Města Slušovice za r. 2020 
3. Schválení účetní závěrky města za rok 2020 
4. Rozpočtové opatření č. 1 roku 2021 
5. Majetkové záležitosti 
6. Program rozvoje města 
7. Různé  

 
Schválení závěrečných rozpočtových změn za rok 2020    
Zastupitelstvo města schválilo závěrečné rozpočtové změny roku 2020, které jsou součástí 
výkazu o plnění hospodaření k 27. 12. 2020. 
 
Schválení závěrečného účtu města za rok 2020 
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2020 s celoročním 
hospodařením města bez výhrad. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s hospodářským 
výsledkem města. 
 
Schválení účetní závěrky města za rok 2020       
Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Slušovice ke dni 31. 12. 2020 
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 č. 1: 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č.1: 
Příjmy 
Nová položka 
Dotace-Kompostéry do zahrad 2                                                826 000 Kč 
Pronájem ledové plochy            40 000 Kč 
  
Navýšení položky 
Daň z příjmu za město          181 000 Kč 
 
Snížení položky 
Dotace-Modernizace učeben v ZŠ-IROP                               - 996 000 Kč 
 
Výdaje 
Nová položka 
Projekt-Kompostéry do zahrad 2                                              971 000 Kč 
Plán strategického rozvoje obce                                               60 000 Kč 
Veřejné pohřebiště-zřízení městského hrobu                           80 000 Kč 



Navýšení položky 
Územní rozvoj-pozemky (nákup)                                           250 000 Kč 
Fotbalový stadion – příspěvek na nákup  sekačky na trávu            100 000 Kč 
Daň z příjmu za město       181 000 Kč 
 
Snížení položky 
Školství-dotace na provoz ZŠ                                                             - 943 000 Kč 
 
Změna názvu položky 
projekty oprav mostů 
změna názvu: 
projekty oprav mostů včetně přeložky plynu-most Cirón 
 
Majetkové záležitosti 
Zastupitelstvo města zamítlo odprodej pozemku p. č. 656. 
Zastupitelstvo města zamítlo směnu obecního pozemku p. č. 1740/267. 
 
Program rozvoje města 
Zastupitelstvo města schválilo Program rozvoje města. 
 
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 10. 3. 2021.        
 
Hospodářské výsledky: 
Mateřská škola – 10 325,46 Kč do rezervního fondu 
Základní škola  -    1 000 Kč do fondu odměn a 1 633,23 Kč do rezervního fondu 
Služby města Slušovice – 14 147,05 Kč do rezervního fondu 
 
Schválení veřejnoprávních smluv  
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
města, které převyšují 50 000 Kč. Výše dotací byla schválena v rámci rozpočtu města na 
rok 2021. 
            
DOMINO cz, o. p. s.     - 250 000 Kč + 25 000 Kč 
Fotbalový klub FC Slušovice   - 200 000 Kč    
FBC Slušovice    - 75 000 Kč 
SDH Slušovice    - 60 000 Kč 
 
Navýšení dotace na konání dostihů o 45 000 Kč 
Zastupitelstvo města neschválilo navýšení dotace pro konání dostihů ve Slušovicích. 
Možnost navýšení příspěvku znovu projedná dle aktuální situace na příštím zasedání. 
 

 


