Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva města
konaného dne 22. 4. 2020
Schválení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Ivo Pešáka a Milana Kališe.
Mgr. Rostislava Šarmana a Mgr. Růženu Krupičkovou.
Program zastupitelstva
Zastupitelstvo města schvaluje následující program:
1. Schválení závěrečných rozpočtových změn za r. 2019
2. Schválení závěrečného účtu Města Slušovice za r. 2019
3. Schválení Protokolu o schválení účetní závěrky města za rok 2019
4. Rozpočtové opatření č. 1 roku 2020
5. Majetkové záležitosti
6. Různé
Informace o poskytnutých finančních příspěvcích a odpuštění pronájmu
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotací z rozpočtu města a odpuštěných pronájmech sokolovny.
Schválení veřejnoprávních smluv
Klub rodičů při ZŠ Slušovice
20 000 Kč (dotace schválena v prosinci roku
2019 )

MS Hrubá Jedla
5 000 Kč
Klub rodičů při ZŠ Slušovice
25 000 Kč
Domov pro seniory Lukov, p. o.
42 000 Kč
Junák – český skaut
20 000 Kč
Spolek přátel hradu Lukova
3 000 Kč
Český svaz včelařů
30 000 Kč
Centrum služeb a podpory Zlín
5 000 Kč
Středisko rané péče EDUCO Zlín 5 000 Kč
SENIOR Otrokovice
7 000 Kč
Sociální služby Kroměříž
7 000 Kč
Český zahrádkářský svaz
50 000 Kč
Informace o odpuštění části pronájmu v sokolovně
Farní ples
Ples Mysliveckého sdružení Hrubá Jedla
Schválení závěrečných rozpočtových změn za rok 2019
Zastupitelstvo města schválilo závěrečné rozpočtové změny roku 2019, které jsou součástí
výkazu o plnění hospodaření k 27. 12. 2019.
Schválení závěrečného účtu města za rok 2019
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2019 s celoročním
hospodařením města bez výhrad. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s hospodářským
výsledkem města.
Schválení účetní závěrky města za rok 2019
Zastupitelstvo města schválilo účetní závěrku města Slušovice ke dni 31. 12. 2019
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 2020 – 1. změna
Příjmy
Navýšení položky
Příjmy z pronájmu parkovacích míst
24 000 Kč
Příjmy lesního hospodářství
300 000 Kč
Snížení položky
Odvod odpisů ZŠ, p.o.
- 117 000 Kč
Odvod odpisů MŠ, p. o.
- 60 000 Kč
Odvod odpisů SMS, p. o.
- 2 400 000 Kč
(Z důvodu povinného ověřování peněžního krytí fondu investic platné od roku 2020)
Daň z příjmu za město
- 294 000 Kč
Výnos sdílených daní
- 2 000 000 Kč
Příjem z kulturních akcí
- 200 000 Kč
Příjmy z pronájmu sokolovny
- 50 000 Kč
Nová položka
Poplatek za připojení na infrastrukturu
135 000 Kč
Výdaje
Nová položka
Technický dvůr – oprava sociálního zařízení a šaten
400 000 Kč
Požární ochrana
- sportovní motorová stříkačka
170 000 Kč
Oprava stroje věžních hodin
80 000 Kč
Přeložka plynovodu v ul. Vítězství
100 000 Kč
Stavební úpravy RD č. p. 166 (Vosmanští)
300 000 Kč
Služby města Slušovice
- pořízení elektrovozidla
360 000 Kč
- vodovod, kanalizace BI 64
7 500 000 Kč
- projekty rekonstrukcí a doplnění vodovodů a kanalizací
za rok 2019 a 2020
700 000 Kč
- Oprava domu č. p. 160
1 000 000 Kč
Navýšení položky
Školství - ZŠ - dotace na provoz - odpis majetku z IROP
117 000 Kč
Dotace organizacím a spolkům
- farní úřad - noc kostelů
5 000 Kč
- domov pro seniory Lukov
14 000 Kč
- senior Otrokovice
7 000 Kč
Projekt Komunitního domu pro seniory
150 000 Kč
Oprava místních komunikací
1 000 000 Kč
Oprava, údržba a vybavení MěÚ
800 000 Kč
Výdaje lesního hospodářství
300 000 Kč
Územní rozvoj – pozemky (nákup)
200 000 Kč
Sokolovna – ostatní provozní náklady, opravy, DHM, DDHM
100 000 Kč
Snížení položky
Daň z příjmu za město
- 294 000 Kč
Kultura vč. Klubu důchodců
- 200 000 Kč
Venkovní stínění oken budovy MěÚ
- 143 000 Kč
Změna názvu položky
Rekonstrukce dvou místností na fotbalovém stadionu pro účely bydlení
Nový název:
Projekt přestavby horního patra hlavní tribuny fotbalového stadionu, řešení požární
bezpečnosti fotbalového stadionu

Majetkové záležitosti
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 1536/2 o výměře
cca 300 m2.
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 445 v ulici Školní o
výměře cca 77 m2.
Podmínky pro budování technické infrastruktury v lokalitě BI 64 na ul. Vítězství
Nová lokalita pro bydlení BI 64 na ul. Vítězství - I. etapa je určena pro zástavbu pozemků..
V této lokalitě dle zastavovací studie může být postaveno 11 domů.
Zastupitelstvo města schválilo předběžnou výši příspěvku na vybudování infrastruktury
v lokalitě BI 64, přičemž tento poplatek bude placen majitelem pozemku, v době kdy bude
na něm vyřizovat stavební povolení pro stavbu nového rodinného domu, na základě
později vydané vyhlášky o poplatku za zhodnocení pozemků výstavbou vodovodu a
kanalizací. Připojovací poplatek se vztahuje na připojení nových rodinných domů či jiných
objektů na vodovod a kanalizace vystavěné v rámci zasíťování lokality BI 64.
Zastupitelstvo města dále schválilo, aby zabrané části pozemků pro vybudování technické
infrastruktury v lokalitě BI 64 byly vykoupeny od současných vlastníků za částku obvyklou
tj. 250 Kč/m2 + náklady spojené s převodem.
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 16. 3 2020.
Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu města
které převyšují 50 000 Kč. Výše dotací byla schválena v rámci rozpočtu města na rok
2020.
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 1/2020 mezi městem Slušovice a
FC Slušovice, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 400 000 Kč na:
75 000 Kč – pronájem haly a UT (včetně mužů), startovné
25 000 Kč – údržba hrací plochy – vertikutace, zatravnění
40 000 Kč – odměna úklid a praní dresů
80 000 Kč – rozhodčí, registrace a soustředění (včetně mužů)
75 000 Kč – materiálové vybavení (včetně mužů)
35 000 Kč – STK, povinné ručení, servis a pronájem autobusu
30 000 Kč – odměna řidiče autobusu
40 000 Kč – odměna správce hřiště
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 2/2020 mezi městem Slušovice a
Mysliveckým spolkem Březina Slušovice, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč
na:
30 000 Kč – nákup krmiva k přikrmování zvěře
30 000 Kč – vybudování umělé výcvikové nory
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 4/2020 mezi městem Slušovice a
společností 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.
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 5/2020 mezi městem Slušovice a
společností 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.
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 6/2020 mezi městem Slušovice a
Českým svazem chovatelů, ZO Slušovice o poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč na:
40 000 Kč – na výstavní klece pro holuby
15 000 Kč – na náklady spojené s organizováním výstavy
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 7/2020 mezi městem Slušovice a
Nadačním fondem pro rozvoj a podporu Slušovic o poskytnutí dotace ve výši 90 000
Kč na:
60 000 Kč – na volnočasové aktivity, akce pro děti a veřejnost – úhradu nákladů spojených
s pořádáním akcí nadačního fondu v roce 2020 (pronájem prostor sokolovny, poplatek za
vystupující, poplatek za autobusovou dopravu, ostatní náklady spojené s pořádáním akcí)
30 000 Kč – na Slušovický sportovní běh dne 24. 5. 2020 v areálu dostihové dráhy ve
Slušovicích.
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 8/2020 mezi městem Slušovice a
Asociací sportu pro všechny Slušovice, z.s. o poskytnutí dotace ve výši 135 000 Kč
na:
35 000 Kč – mažoretky – nájem haly, pořízení kostýmů, startovné a cestovné na soutěže
100 000 Kč – nájem haly a tělocvičny pro oddíly ASPV za rok 2020, na realizaci sportovní,
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 zájezdů, na organizaci dětského sportovního
tábora 2020.
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 9/2020 mezi městem Slušovice a
spolkem SK Slušovice o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč na:
25 000 Kč – na pronájem prostor pro cvičení členů oddílů SK, zápasy stolního tenisu
35 000 Kč – na opravu chaty
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu č. 18/2020 mezi městem Slušovice
a SDH Slušovice o poskytnutí dotace ve výši 115 000 Kč na:
20 000 Kč – podpora soutěžních družstev
60 000 Kč – činnost mládežnických družstev
30 000 Kč – divadelní spolek
5 000 Kč – kulturní činnost
(Podpora soutěží, nákup materiálu, platby za školení, za startovné, za ubytování při
soustředěních družstev, za tělocvičnu, za plavání při zimní přípravě, za techniku a materiál
při údržbě cvičební plochy. Pro ochotnické divadlo – nákup materiálu, kostýmů, kulis,
zvukové a světelné techniky, platby za autorská práva, OSA a DILIA)
Schválení odměny členům zastupitelstva
Přílohou k Nařízení vlády č. 318/2017 Sb. dochází k navýšení částek měsíčních odměn
poskytovaných za výkon funkce členům zastupitelstva.
Rada města navrhla zvýšení odměn pro členy zastupitelstva vůči dosavadním odměnám o
cca 10 %.
Návrh změny stanov DSO-Mikroregionu Slušovicko
Zastupitelstvo města Slušovice schválilo změnu stanov DSO-Mikroregionu Slušovicko v čl.
VIII., odst.3 – Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis
předseda svazku a v případě nepřítomnosti předsedy pak místopředseda svazku.

Schválení smlouvy s AVONET s.r.o.
smlouvu mezi městem Slušovice a společností AVONET na převod internetové domény
slusovice.cz ze společnosti AVONET Luhačovice na město Slušovice za částku 20 000 Kč
bez DPH. Dále se touto smlouvou město Slušovice zavazuje, že při vedení optických tras
společnosti AVONET, s. r. o. přes pozemky ve vlastnictví města Slušovice bude město
nárokovat úhradu věcného břemene ve výši maximálně 150 Kč za běžný metr vedení (bez
DPH). Tento závazek bude platný pouze do konce současného volebního období.
Hlasování o instalaci dopravního značení
Zastupitelstvo města schválilo nainstalování dopravního značení Průjezd zakázán v ulicích
Družstevní, Dlouhá od zdravotního střediska po čtyřproudovou komunikaci a ulici
Hřbitovní.

