
 
Výpis usnesení  

ze zasedání zastupitelstva města  
konaného dne 7. 12. 2020 

 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Mgr. Jindřicha Elšíka a Rudolfa Horáka. 

 

Program zastupitelstva 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Rozpočtové opatření č. 4 roku 2020 
2. Schválení rozpočtu na rok 2021 
3. Majetkové záležitosti 
4. Různé  

 
Veřejnoprávní smlouvy – finanční dotace města 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotací z rozpočtu města. 
Domov pro seniory Loučka   -   7 000 Kč 
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice - 50 000 Kč 
BABYBOX      -    3 000 Kč 
 
Rozpočtové opatření roku 2020 – 4. změna 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření – 4. měnu: 
Příjmy 
Nová položka 
Dotace-ZŠ Rovný přístup ke vzdělávání      951 000 Kč 
Náhrada od pojišťovny-sloup VO          11 000 Kč 
Dotace na volby-Sčítání lidu, domů a bytů       38 000 Kč 
Vratka dotace ZŠ-šablony II               51 000 Kč                              
 
Navýšení položky 
Dotace – lesní hospodářství                 869 000 Kč 
Správní poplatky                  140 000 Kč 
Příjmy z lesního hospodářství                270 000 Kč 
Výnos sdílených daní                      5 000 000 Kč 
 
Snížení položky 
Dotace na komunitní dům pro seniory          - 7 800 000 Kč 
Přijatý úvěr z KB (doba splácení 10 let)          -15 000 000 Kč 
Dotace MK Na Stráni             - 2 266 000 Kč 
Příjmy z prodeje pozemků               - 200 000 Kč 
Příjem ze sportovní haly               - 270 000 Kč 
 
Výdaje 
Nová položka 
ZŠ-Rovný přístup ke vzdělávání      951 000 Kč 
Vratka dotace ZŠ-šablony II         51 000 Kč 
Navýšení položky 
Veřejné pohřebiště          12 000 Kč 
SMS-rekonstrukce vodovod. řadu na Stráni     107 000 Kč 
Svoz odpadu         200 000 Kč 
Sokolovna-malování           70 000 Kč 



 
Snížení položky 
ZŠ-ICT-technické vybavení               - 620 000 Kč 
ZŠ-šablony III                 - 120 000 Kč 
SMS-vodovod, kanalizace BI 64           - 7 414 000 Kč 
Dům pro komunitní bydlení seniorů          - 33 100 000 Kč 
SMS-oprava domu č.p.160            - 1 000 000 Kč 
Kamerový systém              - 1 500 000 Kč 
Přestavba horního patra hlavní tribuna na fotbalovém stadionu          - 850 000 Kč  
Měření hlučnosti a zápachu od firmy MONZA              - 200 000 Kč 
Aktualizace projektu stavebních úprav hasičské zbrojnice           - 900 000 Kč 
Rekonstrukce chodníků               - 747 000 Kč 
ÚPN                  -  100 000 Kč 
Nákup pozemků                - 500 000 Kč 
Ochrana obyvatelstva               - 200 000 Kč 
Oprava stroje věžních hodin                 - 30 000 Kč 
Stavební úpravy domu č. p. 166              - 200 000 Kč 
Místní komunikace-opravy            - 1 000 000 Kč 
Dětské hřiště                 - 750 000 Kč 
SMS-rekonstrukce nám. Svobody-vodovody, kanalizace-I. Etapa          - 5 700 000 Kč 
 
Schválení rozpočtu města 
a) Zastupitelstvo města neschválilo návrh zastupitele Karla Jarcovjáka, aby byla 
v jednotlivých přidělených transferech organizacím a spolkům pro rok 2021 zachována 
stejná částka jako v roce 2020. 
 
b) Zastupitelstvo města schválilo zařazení Golfového klubu do dotací organizacím a 
spolkům a klubu schvaluje částku 20 000 Kč. 
 
c) Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet na rok 2021. Celkové příjmy ve výši  
52 085 000 Kč + 15 000 000 Kč přijatý úvěr z KB a celkové výdaje ve výši 115 974 000 Kč. 
Financování (tj. schodek) ve výši 48 889 000  Kč bude pokryt zůstatkem z bankovních 
účtů.  
 
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 1 425 000 Kč,  
Základní škole Slušovice,p.o. provozní  dotaci ve výši 5 492 000 Kč  
Službám města Slušovice,p.o. provozní dotaci ve výši 6 800 000 Kč a investiční dotaci ve 
výši 13 150 000 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 2021. 



Uložilo Radě města Slušovice povinnost informovat Zastupitelstvo města Slušovice o 
radou provedených změnách rozpočtu na rok 2021 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 2021 
Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravu střednědobého výhledu rozpočtu města na 
rok 2021 (v tis. Kč), která byla schválena radou města dne 23. 11. 2020.  
 
PŘÍJMY Rok 2021 – původní Rok 2021 - nový 
1. Daňové příjmy 40 000 43 187 
2. Příjmy z vlastní činnosti  3 500 2 318 
3. Příjmy z prodeje pozemků 100 320 
   
Vlastní příjmy 43 600 45 825 
   
4. Dotace 10 000 6 260 
5. Přijatý úvěr   15 000 
   
PŘÍJMY  CELKEM 53 600 67 085 
   
VÝDAJE Rok 2021 – původní Rok 2021 – nový 
1. Běžné výdaje 
    z toho MŠ, p.o.  
               ZŠ, p.o. 
               SMS, p.o. 

37 000 
1 000 
3 000 
2 700 

38 774 
1 425 
3 142 
5 600 

2. Investiční výdaje 16 000 77 200 
VÝDAJE vč. splátek úvěrů 53 000 115 974 
   
Rozdíl příjmy – výdaje +600 - 48 889 

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 48 889  tisíc Kč bude kryt přebytkem finančních prostředků 
na bankovním účtu.  
 
Majetkové záležitosti 
 
a) Zastupitelstvo města schválilo prodej oplocených pozemků části b) z parcely č. 1639/27 
o výměře 530 m2 a části e) z parcely č. 3642/1 o výměře 5 m2.  
 
b) Zastupitelstvo města schválilo prodej části trojúhelníkového pozemku p. č. 1639/19 a 
navazující trojúhelníkovou část z pozemku 1639/27 o celkové  výměře dvou oddělených 
částí cca 22 m2. 
 
c) Zastupitelstvo města schválilo odprodej části pozemků  
p. č. 777/17 o výměře 46 m2 
p. č. 777/10 o výměře 99 m2 
p. č. 777/9 o výměře 43 m2 
p. č. 788/2 o výměře 41 m2 
 
d) Zastupitelstvo města schválilo odkoupení části pozemků 
p. č. 787 o výměře 168 m2 
p. č. 782 o výměře 139 m2 
a celou parcelu č. 696/114 o výměře 143 m2 
 
 



e) Zastupitelstvo města rozhodlo, že v současné době neschválí směnu pozemků 
p. č. 1740/7 za pozemek města p. č. 757. 
 
f) 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 budou bezúplatně převedeny 
pozemky p. č. 4/3 a p. č. 268/5 do majetku města Slušovice.  
 
Ukončení zpracování změny č. 1 Územního plánu Slušovice 
Zastupitelstvo města Slušovice schvaluje ukončení zpracování změny č. 1 Územního 
plánu Slušovice s tím, že veškeré podněty zpracovávané v této změně budou součástí 
změny č. 2. 
 
Snížení pronájmu za pronajaté nebytové prostory  
Zastupitelstvo města schvaluje odpuštění pronájmu za pronajaté nebytové prostory, které 
nemohly být v době mimořádných nařízení vlády ČR otevřeny. Odpuštění pronájmů se 
týká jak prostor, kdy pronajímatelem je město Slušovice, tak i prostor, které pronajímají 
Služby města Slušovice. Podmínkou odpuštění pronájmu je podání žádosti o odpuštění. 
Nájem bude odpuštěn pouze na dobu, kdy bylo nařízeno uzavření provozovny. Odpuštění 
pronájmu se nebude vztahovat na nájemné, které bude uhrazeno z některého dotačního 
titulu.  
 

 


