Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva města
konaného dne 25. 3. 2019

3/2019

Schválení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Mgr. Jindřicha Elšíka a
Patrika Švejčaru.

4/2019

Program zastupitelstva
Zastupitelstvo města schválilo následující program:
1. Schválení závěrečných rozpočtových změn za r. 2018
2. Schválení závěrečného účtu Města Slušovice za r. 2018
3. Schválení Protokolu o schválení účetní závěrky města za rok 2018
4. Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Slušovicko za r. 2018
5. Rozpočtové opatření č. 1 roku 2019
6. Majetkové záležitosti
7. Zpráva o uplatňování Územního plánu Slušovice 2014 - 2018
8. Různé

5/2019

Projednání Zprávy o uplatňování Územního plánu Slušovice
v uplynulém období 2014 – 2018 včetně pokynů pro zpracování návrhu
změny územního plán
Zastupitelstvo města Slušovice projednalo Zprávu o uplatňování Územního
plánu Slušovice v uplynulém období 2014-2018 včetně pokynů pro
zpracování návrhu změny územního plánu.
Součástí usnesení je Zpráva o uplatňování Územního plánu Slušovice
v uplynulém období 2014-2018.

6/2019

Schválení veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města pro ASPV Slušovice
Zastupitelstvo města schválilo veřejnoprávní smlouvu č.3/2019 o poskytnutí
dotace z rozpočtu města mezi Městem Slušovice a ASPV Slušovice.
Zastupitelstvo souhlasí o navýšení v rozpočtu schválené částky 90 000 Kč o
30 000 Kč.

7/2019

Informace o poskytnutých finančních příspěvcích a odpuštění
pronájmu
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města, finančních příspěvcích a
odpuštěných pronájmech sokolovny.
Schválení veřejnoprávních smluv
Farní úřad
50 000 Kč
Senior centrum Otrokovice
7 700 Kč
Český svaz chovatelů
20 000 Kč
Český svaz včelařů
30 000 Kč
Sociální služby města Kroměříže
5 000 Kč
Spolek přátel hradu Lukova
3 000 Kč
Centrum služeb a podpory Zlín
2 500 Kč

Informace o poskytnutých finančních příspěvcích
Finanční dar za 70. bezplatných odběrů krve - 2 000 Kč
Členský příspěvek Sdružení místních samospráv – 9 500 Kč
Odpuštění části pronájmu v sokolovně
Farní ples
Ples Mysliveckého sdružení Hrubá Jedla
Krajská konference KDÚ-ČSL
8/2019

Schválení závěrečných rozpočtových změn za rok 2018
Zastupitelstvo města schválilo závěrečné rozpočtové změny roku 2018,
které jsou součástí výkazu o plnění hospodaření k 28. 12. 2018.

9/2019

Schválení závěrečného účtu města za rok 2018
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města za rok 2018
s celoročním hospodařením města bez výhrad. Zastupitelstvo vyjádřilo
souhlas s hospodářským výsledkem města.

10/2019

Schválení Protokolu o schválení účetní závěrky města za rok 2018
Zastupitelstvo města schválilo Protokol o schválení účetní závěrky města
Slušovice ke dni 31. 12. 2018 v rozsahu:
- rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha
- výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12M
- zprávy o výsledku finančních kontrol
- inventarizační zpráva

11/2019

Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Slušovicko za r. 2018
Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet DSO-Mikroregionu
Slušovicko za rok 2018 s celoročním hospodařením DSO-Mikroregionu
Slušovicko bez výhrad. Zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s hospodářským
výsledkem DSO-Mikroregionu Slušovicko.

12/2019

Rozpočtové opatření roku 2019 – 1. změna
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 1:
Příjmy
Navýšení položky
Dotace na výkon státní správy
Příjmy z pronájmu víceúčelové budovy č.p.558
Příjmy za věcná břemena
Daň z příjmu za město

178 000 Kč
169 000 Kč
30 000 Kč
208 000 Kč

Nová položka
Dotace na pořízení nové stříkačky pro SDH

186 000 Kč

Výdaje
Navýšení položky
Dotace organizacím a spolkům
- DOMINO
- Farní úřad (zateplení půdy)
- FC (oslavy 90 let založení fotbalu)
- ASPV Slušovice
Daň z příjmu za město
Příspěvek na pořízení nové stříkačky pro SDH

210 000 Kč
50 000 Kč
15 000 Kč
30 000 Kč
208 000 Kč
186 000 Kč

Nová položka
Zastavovací studie Bi13
55 000 Kč
Víceúčelová budova (nízkoprahové centrum)
- oprava střechy
275 000 Kč
Zavedení motivačního evidenčního systému
třídění odpadů
120 000 Kč
Rekonstrukce na fotbalovém stadionu
- kabiny A mužstva a podlah na chodbách
500 000 Kč
Přeložka CETIN – ul. Vítězství
200 000 Kč
Poplatek za věcné břemeno kanalizace na p. č. 858
25 000 Kč
(manželé Procházkovi)
Poplatek za věcné břemeno stavby „Slušovice – rekonstrukce
Kanalizace v ulici Dostihová“ Úřadu pro zastupování státu 107 000 Kč
Projekty komunikace v lokalitě Bi 64 a 2. etapy opravy
komunikace ul. Vítězství
300 000 Kč
Změna položky
Víceúčelová budova (nízkoprahové centrum)
- doplnění vzduchotechniky - rozšíření o stínící prvky na okna
- doplnění rekonstrukce vytápění budovy MěÚ – venkovní stínění
13/2019

Nabídka odprodeje lesa
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení podílu 19/162 lesních pozemků,
které obhospodařuje Lesní družstvo SG Janůvky za cenu 9,50 Kč/m2.

14/2019

Žádost pana Charváta o odkup pozemku p. č. 595/3
Rada města schválila záměr zveřejnit prodej pozemku p. č. 595/3 v k. ú.
Slušovice.

15/2019

Odkup pozemků pod chodníkem na ul. Vítězství
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemků pro vybudování
chodníku z ulice Zahradní k ulici Vítězství.

16/2019

Účetní závěrky příspěvkových organizací
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí schválené účetní závěrky
příspěvkových organizací Základní školy Slušovice, Mateřské školy
Sluníčko a Služeb města Slušovice, které byly projednány a schváleny
radou města dne 4. 3 2019.

17/2019

Přesun nevyčerpaných finančních prostředků SMS
Zastupitelstvo města schválilo převod nevyčerpaných prostředků
příspěvkové organizace Služby města Slušovice ve výši 2 470 000 Kč
z roku 2018 pro čerpání v letech 2019 a 2020.

18-23/2019

Schválení veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu
města, které převyšují 50 000 Kč. Výše dotací schválena v rámci rozpočtu
města na rok 2019.
Zastupitelstvo města schválilo
a) dodatek k veřejnoprávní smlouvě uzavřený mezi městem Slušovice a
Římskokatolickou farností Slušovice.. Tímto dodatkem se poskytne další
dotace ve výši 50 000 Kč na zateplení stropu kostela,
b) schválilo veřejnoprávní uzavřenou mezi městem Slušovice a FBC
Slušovice, z. s. o poskytnutí dotace ve výši 148 000 Kč z rozpočtu města,

c) veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Slušovice a FC
Slušovice, z. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice ve výši
415 000 Kč,
d) veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Slušovice a DOMINO
cz, o. p. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice ve výši
207 000 Kč,
e) veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Slušovice a DOMINO cz,
o. p. s. o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slušovice ve výši 25 000 Kč,
f) veřejnoprávní uzavřenou mezi městem Slušovice a Nadačním fondem
pro rozvoj a podporu Slušovic o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Slušovice ve výši 60 000 Kč.
24/2019

CETIN – smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu mezi Městem Slušovice a Českou
telekomunikační infrastrukturou, a.s. (CETIN) o realizaci překládky sítě
elektronických komunikací v ulici V9tězství a Dohodu o převodu některých
práva a povinností z rozhodnutí o umístění stavby a pověřilo starostu
podpisem obou dokumentů.

25/2019

Schválení žádosti o dotaci z IROP pro ZŠ Slušovice
Zastupitelstvo města schválilo:
1) přípravu a předložení žádosti o dotaci Základní školy Slušovice,
příspěvkové organizace, IČ: 49156080 do Integrovaného
regionálního operačního programu (dále jen „IROP“), výzva č. 2 – s
názvem „MAS Vizovicko a Slušovicko – IROP – Vzdělávání“, pro
projekt
„Modernizace
odborných
učeben
ZŠ
Slušovice“
s předpokládanými náklady projektu 1,5 mil. Kč a předpokládanou
dobou realizace v letech 2019-2020, dále pověřuje ředitele školy
registrací této žádosti o dotaci.
2) profinancování a kofinancování projektu „Modernizace odborných
učeben ZŠ Slušovice“, předkládaný do IROP, výzvy č. 2 – „MAS
Vizovicko a Slušovicko – IROP – Vzdělávání“,, a realizovaný v letech
2019-2020, a to do výše 1,5 mil. Kč.

