Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva města
ze dne 11. 12. 2017

298/2017

Schválení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Ing. Miroslava Garguláka
a Miroslava Horáka

299/2017

Schválení programu zastupitelstva
Zastupitelstvo města schválilo program jednání:
1. Rozpočtové opatření – č. 8
2. Schválení rozpočtu města na rok 2018
3. Majetkové záležitosti
4. Různé

300/2017

Informace o poskytnutých finančních příspěvcích a odpuštění
pronájmu
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města a snížení pronájmů
v sokolovně.
Poskytnuté finanční příspěvky
DOSTIHY Slušovice, z.s.
50 000 Kč
Český svaz chovatelů
10 000 Kč
Babybox pro odložené děti
3 000 Kč
Český zahrádkářský svaz
10 000 Kč
Domov pro seniory Lukov
2 000 Kč
Snížení pronájmu sokolovny (poloviční pronájem)
Slušovjánek – dýňové slavnosti 8. 10. 2017
Myslivecký spolek Březina – večer s cimbálovkou

301/2017

Rozpočtové opatření č. 5, 6 a 7 schválené radou
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí rozpočtová opatření schválené radou
města.

302/2017

Rozpočtové opatření roku 2017 – 8. změna
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření č. 8:

Příjmy
Navýšení položky:
Výnos sdílených daní
Odvod VHP
Lesní hospodářství
Snížení položky
Správní poplatky
Dotace – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
- energetické úspory

3 000 000 Kč
600 000 Kč
400 000 Kč

- 100 000 Kč
- 2 215 000 Kč

Výdaje
Navýšení položky
Lesní hospodářství
DPH
Snížení položky
Prodloužení opěrné zdi Na Vyhlídce
Rekonstrukce chodníků
Projekty chodníků – ul. Vítězství
Projekt cyklostezky Slušovice – Lípa
Doplnění chybějící infrastruktury v ZŠ – IROP
Výměna krytiny střechy nové MŠ
Projekt zateplení budovy (nízkoprahové zařízení)
Zateplení budovy (nízkoprahové zařízení)
Dětské hřiště
Projekt rekonstrukce domu č. 160
Územní studie lokalit pro bydlení
Výměna osvětlení Rovnice
Oprava hřbitovní zdi
Nákup pozemků
Projekt koupacího biotopu
Projekt úpravy náměstí
Rekonstrukce sokolské zahrady
Údržba – kříž u zdravotního střediska
Zastřešení hasičské zbrojnice

130 000 Kč
150 000 Kč

- 1 800 000 Kč
- 2 300 000 Kč
- 300 000 Kč
- 240 000 Kč
- 3 500 000 Kč
- 1 100 000 Kč
- 180 000 Kč
- 9 200 000 Kč
- 500 000 Kč
- 100 000 Kč
- 100 000 Kč
- 400 000 Kč
- 1 950 000 Kč
- 400 000 Kč
- 300 000 Kč
- 1 050 000 Kč
- 18 000 000 Kč
- 20 000 Kč
- 95 000 Kč

303/2017

Delegování pravomocí radě města rozšířenou o finanční výbor
k provedení závěrečných rozpočtových změn za rok 2017
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 2017, 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 2017 na jeho nejbližším
zasedání.

304-7/2017

Návrhy na úpravu platů neuvolněných členů zastupitelstva:
Zastupitelstvo města projednalo odměny členům zastupitelstva a rady
města dle nařízení vlády platného od 1. 1. 2018.

308/2017

Změny v dotacích u organizací a spolků
Zastupitelstvo města rozhodlo o změnách v dotacích organizacím a
spolkům následovně:
Zrušit položku
– Sociální služby pro zdravotně postižené Fryšták – 3 000 Kč.
Navýšit položky
– Dostih města Slušovice o 50 000 Kč
- IZAP – integrace zdravých a postižených dětí o 3 000 Kč
- Domov pro seniory Lukov o 5 000 Kč
(došlo k přijetí dalšího občana Slušovic)

309/2017

Rozpočet města
Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet na rok 2018. Celkové příjmy
ve výši 52 630 000 Kč a celkové výdaje ve výši 89 952 000 Kč.
Financování (tj.schodek) ve výši 37 322 000 Kč bude pokryt zůstatkem
z bankovních účtů. Zastupitelstvo schválilo závazné ukazatele v příloze
č. 1a.

310/2017

Provozní a investiční dotace zřízeným 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 880 000 Kč,
Základní škole Slušovice,p.o. provozní dotaci ve výši 3 000 000 Kč
a náklady spojené s dotací (IROP) ve výši 3 520 000 Kč a 330 000 Kč na
nákup tabulí pro I. stupeň.
Službám města Slušovice,p.o. provozní dotaci ve výši 4 900 000 Kč.

311/2017

Stanovení 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 k provádění rozpočtových opatření.
Uložilo Radě města Slušovice povinnost informovat Zastupitelstvo města
Slušovice o radou provedených změnách rozpočtu na rok 2018 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.

312/2017

Odkoupení pozemku p. č. 502 pod novou komunikací na Ciróně
Zastupitelstvo města schválilo odkoupení pozemku p. č. 502 v k. ú.
Slušovice, případně jeho části pod novou komunikací na Ciróně.

313/2017

Žádost o odkoupení pozemku p. č. 860/2 a části pozemku p. č. 861/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemku p. č. 860/2 o výměře
11 m2 a část pozemku p. č. 860/1 o výměře cca 30 m2.

314/2017

Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1663/2
Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje pozemku p. č. 1663/2
v k. ú. Slušovice.

315/2017

Žádost o odkoupení části pozemku p. č. 1551/93
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 1551/93
v k. ú. Slušovice.

316/2017

Žádost o odkoupení pozemku p. č. 1572/4
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 1572/4 o výměře 861
m2 v k. ú. Slušovice.

317/2017

Povodí Moravy – Kupní smlouva
Zastupitelstvo města schválilo Kupní smlouvu mezi městem Slušovice
a Povodím Moravy, s. p. na pozemky p. č. 1525/4 o výměře 306 m2,
p. č. 1521/14 o výměře 36 m2 a p. č. 1502/7 o výměře 46 m2 za celkovou
cenu 60 000 Kč.

318/2017

Úprava rozpočtového výhledu na rok 2018
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí úpravu rozpočtového výhledu na rok
2018.

319/2017

Vedení trasy stavby „Slušovice-Greiner plast 732 – úprava na
stávajícím vedení č. 23 VN 22 kV“
Zastupitelstvo města ve snaze podpořit vyřešení problému vlastníků
dotčených pozemků nepovolenou stavbou s názvem „Slušovice – Greiner
plast 732 – úprava na stávajícím vedení č. 23 VN 22 kV“ souhlasí s tím, aby
město Slušovice poskytlo provozovateli tohoto vedení městské pozemky
formou služebnosti inženýrské sítě k vedení elektrické energie přes
pozemky města nacházející se v trase (i) závod TNS – kruhový objezd –
nám. Svobody – ulice Školní – trafostanice U Pálenice, případně v trase (ii)
závod Monza – ulice U Vrby – ulice Osvoboditelů – podpěrný bod č. 19.

