
 
Výpis usnesení  

ze zasedání zastupitelstva města  
konaného dne 7. 6. 2021 

 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Ing. arch. Davida Zbranka a Miroslava 

 

Program zastupitelstva 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Rozpočtové opatření č. 2 roku 2021 
2. Schválení závěrečného účtu DSO-Mikroregionu Slušovicko 
3. Majetkové záležitosti 
4. Různé  

 
Veřejnoprávní smlouvy a odpuštění pronájmu 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní smlouvy o 
poskytnutí dotací z rozpočtu města a odpuštění nájemného za venkovní prostory 
restaurací. 
 
Odpuštění pronájmů v době mimořádných nařízení vlády ČR 
Zastupitelstvo města schválilo odpuštění pronájmu za pronajaté prostory v roce 2021, 
které nemohly být v době mimořádných nařízení vlády ČR využívány. 
 
Rozpočtové opatření roku 2021 – 2. změna 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 2: 
Příjmy 
Nová položka 
Příspěvek ze státního rozpočtu za bonusové období únor-březen 2021 141 000 Kč 
Dotace – SDH   150 000 Kč 
 
Snížení položky 
Dotace -  MK Na Stráni   - 13 000 Kč 
Výnos sdílených daní         - 2 000 000 Kč 
 
Výdaje 
Navýšení položky 
SDH – z dotace   150 000 Kč 
Dopravní značení   150 000 Kč 
Dům pro komunitní bydlení seniorů                               12 000 000 Kč 
 
Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Slušovicko za r. 2020 
Zastupitelstvo města  schválilo závěrečný účet DSO-Mikroregionu Slušovicko za rok 2020 
s celoročním hospodařením  DSO-Mikroregionu Slušovicko bez výhrad. Zastupitelstvo 
vyjádřilo souhlas s hospodářským výsledkem DSO-Mikroregionu Slušovicko. 
 
Majetkové záležitosti 
Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 683/1. 

Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. 1401/1 o 
výměře cca 75 m2 ze severní strany a cca 33 m2 z jižní strany pozemku a dále záměr 
prodeje části pozemku p. č. 1400 o výměře cca 445 m2. 

 



Zastupitelstvo města zamítlo zveřejnění prodeje pozemků p. č. 900/32, p. č. 900/11, p. č. 
900/31, p. č. 900/29 a p. č. 1697/15. 

Zastupitelstvo města schválilo zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p. č. 1639/27 o 
výměře 530 m2, část pozemku p. č. 1642/1 o výměře 5 m2. 

 
Schválení veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotace z rozpočtu města       
Zastupitelstvo města  schválilo  veřejnoprávní smlouvu mezi městem Slušovice a Asociací 
sportu pro všechny Slušovice, z.s..  o poskytnutí dotace ve výši 65 000 Kč: 
15 000 Kč – mažoretky 
50 000 Kč – ASPV 
 
Dotace na nákup kompostérů 
Veřejnoprávní smlouva  
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu s DSO-Mikroregionem Slušovicko o 
poskytnutí dotace ve výši 971 361, 50 Kč z rozpočtu města Slušovice na nákup 300 ks 
1 000 litrových kompostérů a pověřilo starostu podpisem smlouvy.   
Smlouva o výpůjčce 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o výpůjčce s DSO-Mikroregionem Slušovicko, na 
základě které je městu Slušovice předáno 300 kusů kompostérů o objemu 1000 litrů. 
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem smlouvy. 
 

 


