Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva města
konaného dne 9. 12. 2019
Schválení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Ivo Pešáka a Milana Kališe.
Program zastupitelstva
Zastupitelstvo města schvaluje následující program:
1. Rozpočtové opatření č. 4 roku 2019
2. Schválení rozpočtu na rok 2020
3. Obecně závazné vyhlášky
4. Majetkové záležitosti
5. Různé
Informace o poskytnutých finančních příspěvcích a odpuštění pronájmu
Veřejnoprávní smlouvy – finanční dotace města
Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice
50 000 Kč
BABYBOX pro odložené děti – STATIM, z. s.
3 000 Kč
Snížení pronájmu v sokolovně
Slušovjánek – Dýňové slavnosti 6. 10. 2019
MS Březina – posezení u cimbálu 9. 11. 2019
KDU-ČSL – přednáška 2. 11. 2019
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotací z rozpočtu města a snížení pronájmu sokolovny.
Rozpočtové opatření rady
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtového opatření rady města o navýšení
položky v lesním hospodářství v příjmové i výdajové části o 100 000 Kč.
Rozpočtové opatření roku 2019 – č. 4
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 4:
Příjmy
Nová položka
Dotace – vybavení dílen v základní škole

45 000 Kč

Navýšení položky
Výnos sdílených daní
Příjmy z lesního hospodářství

4 000 000 Kč
550 000 Kč

Snížení položky
Příjmy z kulturních akcí
Příjmy z prodeje pozemků

- 150 000 Kč
- 200 000 Kč

Výdaje
Nová položka
Vybavení dílen v základní škole
Navýšení položky
Výdaje lesního hospodářství
Péče o vzhled obce

45 000 Kč
550 000 Kč
50 000 Kč

Snížení položky
Zajištění stability a rekonstrukce MK Na Stráni
Projekty oprav mostů
Projekt cyklostezky Slušovice-Lípa
Rekonstrukce dvou místností na FS pro účely bydlení
Kamerový systém
Aktualizace územního plánu
Projekt úpravy náměstí
Stavební úpravy hasičské zbrojnice
Rekonstrukce vytápění budovy MěÚ
Kultura
MK – přeložka CETIN ul. Vítězství
Dětské hřiště
Kluziště
Doplnění vánočního osvětlení
Poplatek za věcné břemeno stavby „Slušovice – rekonstrukce
kanalizace v ulici Dostihová“ Úřadu pro zastupování státu

- 5 800 000 Kč
- 600 000 Kč
- 300 000 Kč
- 1 000 000 Kč
- 1 500 000 Kč
- 550 000 Kč
- 950 000 Kč
- 7 900 000 Kč
- 2 000 000 Kč
- 150 000 Kč
- 200 000 Kč
- 3 500 000 Kč
- 7 500 000 Kč
- 77 000 Kč
- 107 000 Kč

Delegování pravomocí radě města rozšířenou o finanční výbor k provedení
závěrečných rozpočtových změn za rok 2019
Zastupitelstvo města zmocnilo v souladu s ustanovením § 102 odst. 2, písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, Radu města Slušovice, rozšířenou o finanční výbor, k provedení
závěrečných rozpočtových změn za rok 2019, které ovlivní snížení celkových příjmů a
výdajů maximálně v objemu 2 mil. Kč. Rada má povinnost informovat zastupitelstvo o
provedených změnách v rozpočtu za rok 2019 na jeho nejbližším zasedání.
Schválení rozpočtu města na rok 2020
Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet na rok 2020. Celkové příjmy ve výši
54 900 tisíc Kč a celkové výdaje ve výši 80 549 tisíc Kč. Financování (tj.schodek) ve výši
25 649 tisíc Kč bude pokryt zůstatkem z bankovních účtů. Zastupitelstvo schválilo
závazné ukazatele rozpočtu.
Poskytnutí provozní a investiční dotace příspěvkovým organizacím z rozpočtu
města
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí provozní a investiční dotace zřízeným příspěvkovým
organizacím z rozpočtu města Slušovice takto:
Mateřské škole Sluníčko,p.o. provozní dotaci ve výši 1 120 000 Kč,
Základní škole Slušovice,p.o. provozní dotaci ve výši 3 140 000 Kč a investiční dotaci ve
výši 1 050 000 Kč
Službám města Slušovice,p.o. provozní dotaci ve výši 5 100 000 Kč a investiční dotaci ve
výši 11 450 000 Kč.
Schválení kompetencí radě města
Zastupitelstvo stanovilo v souladu s §102, odst.2,písm. a)zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, kompetenci Rady města Slušovice
1. k provádění rozpočtových opatření vyvolaných zapojením účelově přijatých dotací a
příspěvků do rozpočtu města Slušovice, včetně zapojení odvodů dotací příspěvků
stanovených organizacím přímým vztahem k rozpočtu města
2. k provádění rozpočtových opatření souvisejících s přijetím darů, příspěvků, příjmů z
reklam a obdobných příjmů a jejich použitím do výše jednotlivého takového příjmu a výdaje
max. 50.000 Kč

3. k provádění rozpočtových opatření, a to každé vždy maximálně do výše 100.000 Kč,
která neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu města na rok 2020.
Uložilo Radě města Slušovice povinnost informovat Zastupitelstvo města Slušovice o
radou provedených změnách rozpočtu na rok 2020 na nejbližším zasedání zastupitelstva a
pověřilo ekonomku města Slušovice k provádění technických a formálních úprav rozpisu
rozpočtu, které neovlivní celkové příjmy a výdaje rozpočtu města.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
Zastupitelstvo města schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1 o místním poplatku ze psů.
Vyhláška nabývá platnost od 1. 1. 2020. Touto vyhláškou se současně ruší OZV č. 1/2012
o místních poplatcích ze dne 12. 12. 2012 ve znění OZV č. 1/2013 ze dne 30. 9. 2013.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Zastupitelstvo města rozhodlo, že nebude vydávat Obecně závaznou vyhlášku o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství.
Odkoupení části pozemku p. č. 934/13
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení části pozemku p. č. 934/13 pod chodníkem
směřujícím k firmě TNS Servis.
Úprava rozpočtového výhledu na rok 2020
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí úpravu rozpočtového střednědobého výhledu
rozpočtu města na rok 2020 (v tis. Kč), která byla schválena radou města dne 28. 11.
2019.
Informace o prodloužení termínovaného vkladu
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí prodloužení termínovaného vkladu u Raiffeisen
banky ve výši 25 000 000 Kč na období 6 měsíců.
Snížení připojovacího poplatku na sítě v ulici Hřbitovní
Zastupitelstvo města schválilo snížení poplatku za připojení k sítím na ulici Hřbitovní při
stavbě rodinného domu. Důvodem snížení poplatku je vybudování vlastní přečerpávací
stanice na kanalizační přípojce.

