
Výpis usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města  

konaného dne 10. 6. 2019 
 
 

26/2019 Schválení ov ěřovatel ů zápisu  
USNESENÍ č. 26/2019 
Zastupitelstvo města schvaluje  ověřovateli zápisu Karla Jarcovjáka a 
Dušana Matůšů. 
 

27/2019 Program  zastupitelstva  
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Rozpočtové opatření č. 2 roku 2019 
2. Majetkové záležitosti 
3. Různé  

 
28/2019 Informace o poskytnutých finan čních p říspěvcích a odpušt ění 

pronájmu 
Schválení ve řejnoprávních smluv 
Středisko rané péče EDUCO Zlín -   5 000 Kč 
DOTEK z. ú. Vizovice   - 30 000 Kč 
Myslivecký spolek Březina  - 50 000 Kč 
 
Snížení  pronájmu v sokolovn ě 
Myslivecký spolek Březina -  akce hodnocení trofejí a výstava trofejí 
 
Zastupitelstvo města bere na vědomí radou schválené veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města a odpuštěných pronájmech 
sokolovny. 
 

29-30/2019 Rozpočtové opat ření roku 201 9 – 2. změna 
Zastupitelstvo města souhlasí, aby ve výdajové části rozpočtu byla 
doplněna nová položka „kluziště“, na které bude vyčleněna částka 
8 000 000 Kč. 
 
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 2: 
Příjmy 
Nová položka 
Dotace na volby do evropského parlamentu                                  58 000 Kč 
Náhrada od pojišťovny-víceúčelová budova                                186 000 Kč 
Za pronájem pozemku – od firmy Graddo              33 000 Kč 
 
Výdaje 
Nová položka 
Dotace na volby do evropského parlamentu                                  58 000 Kč 
Projekt domu pro komunitní bydlení seniorů            650 000 Kč 
Oprava střechy mateřské školy          2 000 000 Kč 
Rekonstrukce dvou místností na fotbalovém stadionu     
pro účely bydlení            1 000 000 Kč 
Výměna osvětlení – sportovní hala             300 000 Kč 
Dotace -vybavení centrální požární stanice HZS Zlín                    60 000 Kč 
Za pronájem pozemku – firmě Graddo              41 000 Kč 
Studie rekonstrukce domu č. p. 159 na náměstí           100 000 Kč 
Kluziště             8 000 000 Kč 



Navýšení položky 
Územní plán                450 000 Kč  
Sportovní hala (sportovní areál) - provoz              50 000 Kč 
Územní rozvoj – nákup pozemků             265 000 Kč 
 

31/2019 Směna pozemk ů    
Zastupitelstvo města schvaluje směnu části pozemku p. č. 595/1 o výměře 
22 m2 za část pozemku p. č. 595/3 o výměře 40 m2 ve vlastnictví města 
Slušovice. 
 

32/2019 Žádost o odprodej pozemku   
Zastupitelstvo města schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 106/8 v k. ú. 
Slušovice 
 

33/2019 Aktualizovaná žádost  k prodeji podílu lesa  
Zastupitelstvo města projednalo aktualizovanou nabídku na prodej podílu 
19/162 lesních pozemků, které obhospodařuje Lesní družstvo SG Janůvky a 
trvá na svém dřívějším usnesení ze dne 25. 3. 2019. 
  

34/2019 Žádost o prodej pozemk ů - MONZA CZ, s.r.o.   
Zastupitelstvo města projednalo opětovnou žádost společnosti MONZA CZ 
na odkup obecních pozemků v areálu firmy a souhlasí, aby prodej pozemků 
firmě MONZA nebyl prozatím projednáván. 
 

35/2019 Odkup pozemk ů od Státního pozemkového fondu  
Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti ke Státnímu pozemkovému 
úřadu na odkup pozemků p. č. 931, p. č. 696/248 a p. č. 934/58. 
 

36/2019 Odkoupení vlastnického spolupodílu (3/4)  pozemku p . č. 1143/1  
Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení podílů pozemku p. č. 1143/1, 
které se nachází pod komunikací v ul. Zahradní. 
 

37/2019 Cyklostezka Slušovice – Zádveřice (Veselá) – Lípa 
Zastupitelstvo města souhlasí s požádáním obce Zádveřice o schválení 
požadavku města na vybudování cyklostezky přes katastrální území obce 
Zádveřice a po získání souhlasu vyřídit souhlasy majitelů soukromých 
pozemků a poté zadat vypracování projektu. 
 

38-39/2019 Schválení ve řejnoprávních smluv o  poskytnutí dotace z  rozpo čtu 
města      
Zastupitelstvo města  schválilo  veřejnoprávní smlouvu  mezi městem 
Slušovice a SK Slušovice ..o poskytnutí dotace ve výši 60 000 Kč. 
 
Zastupitelstvo města  schválilo  veřejnoprávní smlouvu č. 20/2019  mezi 
městem Slušovice a SDH Slušovice  o poskytnutí dotace ve výši 55 000 Kč. 
 

40/2019 Žádost Hasi čského záchranného sboru Zlínského Kraje  o dotaci   
Zastupitelstvo města schvaluje dotaci Hasičskému záchrannému sboru na 
výbavu nové centrální požární stanice ve Zlíně ve výši 60 000 Kč a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 
 

41/2019 Směrnice pro nakládání s osobními údaji  
Zastupitelstvo města schválilo směrnici pro nakládání s osobními údaji.  
 

  



  
  

 


