
Výpis usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města  

konaného dne 8. 6. 2020 
 

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

 

Program zastupitelstva 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Rozpočtové opatření č. 2 roku 2020 
2. Schválení závěrečného účtu DSO-Mikroregionu Slušovicko 
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. 
Společnost podané ruce o. p. s.  -   5 000 Kč 
Římskokatolická farnost Slušovice - 50 000 Kč 
 
Žádosti o prominutí nájmů za nebytové prostory v době mimořádných opatření 
nařízených Vládou ČR v souvislosti s šířením nemoci KOVID 19 
Zastupitelstvo města schválilo odpuštění pronájmu za pronajaté prostory, které nemohly 
být v době mimořádných nařízení vlády ČR využívány pro: 
Marie Sousedíková - Salon Šarm  12 736 Kč 
Renata Brázdová Jarcovjáková – obchůdek RENY    4 085 Kč 
Martin Janík – cukrárna na náměstí     11 123 Kč 
Nájemní vztah byl uzavřen s příspěvkovou organizací Služby města Slušovice. 
 
Zastupitelstvo města schválilo odpuštění pronájmu za pronajaté prostory, které nemohly 
být v době mimořádných nařízení vlády ČR využívány pro Evu Gargulákovou – restaurace 
na fotbalovém stadionu. Nájemní vztah je uzavřen s městem Slušovice a výše 
odpuštěného nájmu činí 2 762 Kč. 
 
Rozpočtové opatření roku 2020 – 2. změna 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření – 2. měnu: 
Příjmy 
Nová položka 
Dotace pro SDH               150 000 Kč 
Dotace na lesní hospodářství      36 000 Kč 
Dotace pro ZŠ-vybavení dílen        5 000 Kč 
Dotace na komunitní dům pro seniory           7 800 000 Kč 
Přijatý úvěr z KB (doba splácení 10 let)         15 000 000 Kč 
Snížení položky 
Výnos sdílených daní                                         - 5 000 000 Kč 
Navýšení položky 
Příjmy z lesního hospodářství    300 000 Kč 
 
Výdaje 
Nová položka 
Neinvestiční výdaje pro SDH-z dotace   150 000 Kč 
Výdaje lesního hospodářství-z dotace     36 000 Kč 
ZŠ-vybavení dílen-z dotace         5 000 Kč 



Komunitní dům pro seniory           33 000 000 Kč 
Služby města Slušovice 

rekonstrukce střechy domu č. p. 159 (trafika) 160 000 Kč 
(bude použita sejmutá krytina z rodinného domu Vosmanských) 

Navýšení položky 
Výdaje lesního hospodářství     300 000 Kč 
Dostihový a golfový areál-el.energie      60 000 Kč 
Zastupitelstvo  města schválila přijetí úvěru ve výši 15 000 000 Kč od Komerční banky Zlín 
s fixní sazbou úroku 0,79 %  po celou dobu splácení tj. po dobu 10 let (na vybudování 
Komunitního domu pro seniory). 
 
Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Slušovicko za r. 2019 
Zastupitelstvo města  schválilo závěrečný účet DSO-Mikroregionu Slušovicko za rok 2019 
s celoročním hospodařením  DSO-Mikroregionu Slušovicko bez výhrad. Zastupitelstvo 
vyjádřilo souhlas s hospodářským výsledkem DSO-Mikroregionu Slušovicko. 
 
Majetkové záležitosti 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p. č. 445 v k. ú. Slušovice o výměře 
cca 77 m2. 
 
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 177 v k.ú. Slušovice. 
 
Zastupitelstvo města schválilo prodej části pozemku p. č. 1536/2 o výměře do 300 m2 

v k. ú. Slušovice. 
  
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků p. č. 1595/5 o výměře 384 m2 a 
p. č. 1595/6, oba v k. ú. Slušovice. 
 
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 130/1 o výměře cca 
18  m2 a části  pozemku p. č. 6/2 o výměře cca 31 m2. 
 
Zastupitelstvo města odložilo projednání  žádosti o odkoupení pozemků p. č. 1639/19 a 
1639/27 do doby, než budou přesně vytýčené hranice pozemků. 
 
Schválení veřejnoprávní smlouvy o  poskytnutí dotace z rozpočtu města      
která převyšují 50 000 Kč. Výše dotací byla  schválena v rámci rozpočtu města na rok 
2020.  
Zastupitelstvo města  schválilo  veřejnoprávní smlouvu č. 6/2020 mezi městem Slušovice a 
FBC Slušovice  o poskytnutí dotace ve výši 148 000 Kč na: 
28 000 Kč na florbalové vybavení, registrace 
120 000 Kč pronájem haly 
 
Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení     
- přeložka plynu v ulici Vítězství vyvolaná rekonstrukcí komunikace 
Zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a 
úhradě nákladů s ní souvisejících  mezi městem Slušovice a společností GasNet, s.r.o.. 
Předmětem smlouvy je přeložka plynovodu ze soukromého pozemku. 
 
 

 



 

 


