
Výpis usnesení  
ze zasedání zastupitelstva města  

konaného dne 23. 9. 2019 
 
 

Schválení ověřovatelů zápisu 
Zastupitelstvo města schvaluje ověřovateli zápisu Ing. Lukáše Pečivu a Miroslava Horáka. 
 
Hlasování o programu 
Zastupitelstvo města schvaluje následující program: 

1. Zpráva o uplatňování Územního plánu Slušovice 2014-18  -  doplnění žádostí 
2. Rozpočtové opatření č. 3 roku 2019 
3. Majetkové záležitosti 
4. Různé  

 
Stížnost obyvatel ul. U Vrby na hluk a zápach šířící se ze společnosti MONZA CZ 
Zasedání zastupitelstva se zúčastnili občané z ulice U Vrby, kterým hluk a zápach šířící se 
ze společnosti MONZA CZ znepříjemňuje život. 
Zastupitelstvo města pověřuje vedení města k jednání s dotčenými orgány za účelem 
vyřešení stížnosti občanů ul. U Vrby na hluk a zápach z firmy MONZA CZ. 
 
Informace o poskytnutých finančních příspěvcích a odpuštění pronájmu 
Veřejnoprávní smlouvy – finanční dotace města 
Zastupitelstvo města bere na vědomí radou schválené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 
dotací z rozpočtu města. 
 
MS Hrubá jedla  -   5 000 Kč 
Domov pro seniory Lukov - 20 000 Kč 
Český svaz chovatelů - 19 000 Kč 
Junák – český skaut  - 20 000 Kč 
Společnost Podané ruce -   5 000 Kč 
Domov pro seniory Loučka - 10 000 Kč 
Slušovjánek   - 40 000 Kč 
Dostihy Slušovice  -  50 000 Kč 
 
Zpráva o uplatňování Územního plánu Slušovice 2014-18  -  doplnění žádostí 
Zastupitelstvo města Slušovice 
a) revokuje usnesení č. 5/2019 ze dne 25.03.2019 
b) projednalo dle § 6 odst. 5 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) Zprávu o uplatňování 
Územního plánu Slušovice v uplynulém období 2014 – 2018 včetně pokynů pro zpracování 
návrhu změny č. 2 Územního plánu Slušovice.      
c) schválilo, že úspěšní žadatelé uhradí 50% podíl na nákladech jejich změny, která bude 
v územním plánu zapracována. 
 
Rozpočtové opatření roku 2019 – 3. změna 
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 3: 
Příjmy 
Nová položka 
Dotace-SDH                                                                                                  150 000 Kč 
Dotace-lesní hospodářství                                                                               56 000 Kč 
Úroky z termínovaného vkladu – Raiffeisen bank                                         150 000 Kč 
Příjem do bytového fondu              50 000 Kč 
 



 
Navýšení položky 
Příjmy za věcná břemena                                                                                30 000 Kč 
Knihovnictví                                                                                                       3 000 Kč   
 
Výdaje 
Nová položka 
Nákup lesů (pan Rak 1 350 000 Kč)      1 500 000 Kč 
Nákup rodinného domu Vosmanských     1 650 000 Kč 
Studie nástavby ZŠ Slušovice           50 000 Kč 
Kamerový systém                      1 500 000 Kč 
Doplnění vánočního osvětlení         150 000 Kč 
Doplnění chybějící infrastruktury v ZŠ-dotace                                            3 310 000 Kč 
Pořízení nového konvektomatu do MŠ Sluníčko        380 000 Kč 
Měření hlučnosti a zápachu od firmy MONZA CZ       200 000 Kč 
 
 
Navýšení položky 
Projekt domu pro komunitní bydlení seniorů vč. zpracování žádosti 1 200 000 Kč 
Výměna osvětlení  -  sportovní hala           65 000 Kč 
Žádost o navýšení dotace na další dostih města o 45 000 Kč        45 000 Kč 
Výdaje lesního hospodářství - dotace                                                              56 000 Kč 
Knihovnictví - knihy                                                                                          33 000 Kč 
Oprava, údržba a vybavení MěÚ         250 000 Kč 
Dotace na provoz ZŠ  vč. přísp. na plavání (oprava podlah)     200 000 Kč 
 
 
Snížení položky 
*Dotace na provoz ZŠ, vč. přísp.na plavání  8 - 12/2019                         - 1 350 000 Kč 
Provoz kontejnerového vozu                                                                     -   100 000 Kč 
Oprava střechy MŠ Sluníčko                -   160 000 Kč 
Pořízení nového vybavení obřadní síně MěÚ             -   100 000 Kč 
 
Změna položky 
Víceúčelová budova (nízkoprahové centrum) 
- stávající položka na pořízení vzduchotechniky, stínící prvky na okna -  doplnění o 
výměnu oken, vnitřní úpravy a doplnění výbavy (kuchyňka) 
 
*Poznámka:  
Doplnění chybějící infrastruktury v ZŠ-dotace        r. 2019                          3 310 000 Kč 
Dotace na provoz ZŠ, vč. Přísp.na plavání            r. 2019                         -1 350 000 Kč 
Rozdíl=Dotace na provoz ZŠ, vč.přísp.na plavání  r. 2020                         1 960 000 Kč 
 
Žádost o odprodej pozemku p. č. 106/8  
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č.  106/8 v k. ú. Slušovice o výměře 
164 m2. 
 
Odkoupení domu č. p. 166  
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení rodinného domu č. p. 166 na parcele č. 245 
v k. ú. Slušovice. 
 
Odkoupení části pozemku pod komunikací na Ciróně     
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení části pozemku p. č. 1642/2 o výměře 9 m2. 
Pozemek se nachází pod komunikací na Ciróně. 
 



Žádost o koupi části pozemků p. č. 106/2 a 1551/99     
Zastupitelstvo města  odložilo žádost o koupi částí pozemků p. č. 106/2 a 1551/99 
z důvodu budoucího možného zajištění přístupu do lokality nad ulicí Sadovou směrem 
k letišti. 
 
Nabídka prodeje lesa         
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení lesních pozemků p. č. 1705/7 a p. č. 1702/17 
v k. ú. Slušovice. 
 
Kupní smlouva na odkoupení pozemku p. č. 125 pod vodojemem    
Zastupitelstvo města schválilo kupní  smlouvu  mezi městem Slušovice a Úřadem pro 
zastupování státu ve věcech majetkových na prodej  pozemku p. č. 125 o výměře 37 m2, 
na kterém se nachází stavba vodojemu. 
 
Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1590/16 – David Hájek 
Zastupitelstvo města projednalo žádost o odkoupení pozemku p. č. 1590/16 a rozhodlo, že 
pozemek p. č. 1590/16 v k. ú. Slušovice nebude prodávat. Pozemek má v pronájmu 
zemědělská firma. 
 
Veřejnoprávní smlouva - dodatek 
Zastupitelstvo města  schválilo  dodatek č. 1  k veřejnoprávní smlouvě  mezi městem 
Slušovice a DOSTIHY SLUŠOVICE.  Tímto dodatkem se navyšuje  dotace  o 45 000 Kč a  
bude použita na podporu dostihu „Cena města Slušovice“. 
 
Návrh zastupitele Karla Jarcovjáka na pojmenování nově vzniklé plochy u sokolovny 
Zastupitelstvo města neschválilo pojmenování nově vzniklé plochy u sokolovny nebo u 
sochy J. Nepomuckého názvem „Park P. Josefa Pekárka“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


