Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva města
ze dne 12. 12. 2016
212/2016

Schválení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu.

213/2016

Schválení programu zastupitelstva
Zastupitelstvo města schvaluje program jednání:
1. Schválení rozpočtových změn
2. Schválení rozpočtu města na rok 2017
3. Schválení úpravy rozpočtového výhledu na rok 2017
4. Úprava zadání změny č. 1 územního plánu
5. Majetkové záležitosti
6. Různé

214/2016

SCHVÁLENÍ PŘÍSPĚVKŮ A PROMINUTÍ POPLATKŮ
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města, odpuštění pronájmů
sokolovny a rozpočtové změny.
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
schválené radou:
Římskokatolická farnost
10 000 Kč
Domov pro seniory Loučka, p. o..
10 000 Kč
Florbalový klub Slušovice
5 000 Kč
Sociální služby pro osoby se zdrav. postižením Fryšták. - 3 000 Kč
Linka bezpečí, z. s.
2 000 Kč
BabyBox pro odložené děti – STATIM, z. s..
3 000 Kč
Junák – český skaut, středisko Slušovice, z. s.,
13 300 Kč
Českým svazem chovatelů ZO Slušovice
10 000 Kč
Odpuštění pronájmu v sokolovně (nebo její části)
Slušovjánek – dýňové slavnosti
Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic – lampionový průvod
Nadační fond pro rozvoj a podporu Slušovic – divadlo Kalich 29. 12. 2016
(50% pronájmu)

215/2016

Schválení rozpočtových změn – 4. změna
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové změny:
Příjmy
Snížení položky
Příjmy z kulturních akcí
Navýšení položky
Výnosy sdílených daní
Správní poplatky
Ostatní daně a poplatky (za užívání veř. prostranství)
Odvod VHP
Příjmy z lesního hospodářství
Příjmy z pronájmu pozemků
Výdaje
Snížení položky:
Rekonstrukce MK Cirón

- 100 000 Kč

2 500 000 Kč
100 000 Kč
20 000 Kč
600 000 Kč
100 000 Kč
30 000 Kč

- 1 450 000 Kč

Přesun a úprava kom. k zahrád. osadě Manovo
Prodloužení opěrné zdi Na Vyhlídce – 30 m
Rekonstrukce venkovního sportoviště při ZŠ Slušovice
Změna územního plánu
Projekt koupacího biotopu
Projekt úpravy náměstí, sokolské zahrady a zeleně
pod a za hřbitovem
Úprava zpevněných ploch technického dvora
Zastřešení hasičské zbrojnice
Navýšení položky
Výdaje lesního hospodářství
Pronájem dostihového areálu
DPH

- 1 100 000 Kč
- 1 800 000 Kč
- 6 490 000 Kč
- 215 000 Kč
- 300 000 Kč
- 1 500 000 Kč
- 210 000 Kč
- 7 500 000 Kč

50 000 Kč
5 000 Kč
200 000 Kč

216/2016

Delegování pravomocí radě města
Zastupitelstvo města zmocňuje 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 2016, která ovlivní snížení celkových příjmů a výdajů maximálně
v objemu 2 mil. Kč. Rada má povinnost informovat zastupitelstvo o
provedených změnách v rozpočtu za rok 2016 na jeho nejbližším zasedání.

217/2016

Návrh na navýšení příjmů od spolku DOSTIHY Slušovice
Zastupitelstvo města neschválilo navýšení příjmové části rozpočtu města na
rok 2017 o příjem ve výši 100 000 Kč od spolku DOSTIHY Slušovice za
pronájem dostihové dráhy.

218/2016

Schválení rozpočtu města na rok 2017
Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet na rok 2017. Celkové příjmy ve
výši 44,480 000 Kč a celkové výdaje ve výši 74 570 000 Kč. Financování
(tj. schodek) ve výši 30 090 000 Kč bude pokryt zůstatkem z bankovních
účtů.

219/2016

Poskytnutí provozních a investičních dotací příspěvkovým
organizacím
Zastupitelstvo schválilo poskytnutí provozní a investiční dotace zřízeným
příspěvkovým organizacím z rozpočtu města Slušovice takto:
Mateřské škole Sluníčko,p.o. provozní dotaci ve výši 950 000 Kč,
Základní škole Slušovice,p.o. provozní dotaci ve výši 3,400 000 Kč a
náklady spojené s dotací (IROP) ve výši 3 700 000 Kč
Službám města Slušovice,p.o. provozní dotaci ve výši 5,400 000 Kč.

220/2016

Převod nevyčerpaných finančních prostředků SMS, p. o.
Zastupitelstvo města Slušovice schválilo převod nevyčerpaných finančních
prostředků Služeb města Slušovice z předchozích let ve výši 2 470 000 Kč
do roku 2017 – na projekt rekonstrukce ubytovny fotbalového stadionu, na
prodloužení inženýrských sítí ul. Školní, na projekt odkanalizování náměstí,
na kanalizaci pod místní komunikací k zahrádkářské osadě Manovo a
odvodnění komunikace v ulici Cirón.

221/2016

Kompetence rady 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 k provádění rozpočtových opatření.
Uložilo Radě města Slušovice povinnost informovat Zastupitelstvo města
Slušovice o radou provedených změnách rozpočtu na rok 2017 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.

222/2016

Úprava rozpočtového výhledu na rok 2017
Zastupitelstvo města schválilo úpravu rozpočtového výhledu na rok 2017.

223/2016

Úprava zadání změny č. 1 územního plánu
Zastupitelstvo města souhlasí s projednáním úpravy zadání změny č. 1
územního plánu Slušovice až na příštím zasedání zastupitelstva.

224/2016

Žádost o prodej části pozemku p. č. 66/2
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 66/2 o výměře 7 m2,

225/2016

Žádost o odkup části pozemku p. č. 434/4
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 434/4
z důvodu nevyjasněného využití pozemku města p. č. 429.

226/2016

Žádost o odkup pozemku p. č. 1536/2
Rada města neschválila záměr prodeje pozemku p. č. 1536/2 z důvodu, že
pozemek se nachází pod komunikací a mimo komunikaci jsou v něm
uloženy inženýrské sítě.

227/2016

Žádost o odkup pozemku p. č. 142/16
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku parcela č. 142/16 o
výměře 13 m2.

228/2016

Nabídka prodeje podílu pozemku p. č. 793/13
Zastupitelstvo města schválilo koupi ¾ podílu pozemku parcela č. 793/13 o
výměře 78 m2, nacházejícího se pod tribunou fotbalového stadionu.

229/2016

Nabídka odkoupení podílu pozemku p. č. 793/14
Zastupitelstvo města schválilo koupi podílu pozemku parcela č. 793/14 o
výměře 5 m2, nacházejícího se pod tribunou fotbalového stadionu.

230/2016

Nabídka odkoupení pozemku p. č. 142/17
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemku parcela č. 142/17 o
výměře 69 m2.

231/2016

Smlouva o provedení přeložky části STL plynovodu
Zastupitelstvo města schválilo smlouvu o zajištění přeložky plynárenského
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. Předmětem smlouvy je
přeložka části STL plynovodu vyvolána realizací stavby „Rekonstrukce
komunikace ul. Cirón“.

232/2016

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na přeložku STL plynovodu a přípojek v ulici Cirón ve
Slušovicích. Úplata za zřízení věcného břemene bude ve výši 500 Kč.

233/2016

Dodatek ke zřizovací listině Základní školy Slušovice, p. o.
Zastupitelstvo města schválilo změny ve zřizovací listině Základní školy
Slušovice.

234/2016

Schválení odměny členům zastupitelstva
Zastupitelstvo města na základě Nařízení vlády č. 414/2016 Sb. ze dne
28. 11. 2016 schválilo měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva.

