Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva města č. 17/2014
ze dne 16. 6. 2014
240/2014

Ověřovatelů zápisu
USNESENÍ č. 240/2014
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Ing. Soňu Novákovou a Ing.
Miroslava Garguláka.

241/2014

Schválení programu jednání zastupitelstva
1. Schválení ÚP Slušovice
2. Rozpočtové změny roku 2014
3. Majetkové záležitosti
4. Různé

242/2014

Informace o poskytnutých finančních příspěvcích
Příspěvky schválené radou:
Domov pro seniory Lukov
25 000 Kč
2 000 Kč
Linka bezpečí
Fotbalový turnaj přípravek FC
6 000 Kč
Dětský den „Začátek prázdnin“
25 000 Kč
Sportovní kluby
30 000 Kč
Oprava Libušína na Pustevnách
20 000 Kč
Slušovjánek – příměstský tábor
5 000 Kč
Všeminění
2 000 Kč
Odpuštění pronájmu
Nadačnímu fondu pro rozvoj a podporu Slušovic:
- Jarní trh na náměstí 12. 4. 2014
- Jahodové hody 14. 6. 2014 - sokolovna
- Slovácké divadlo 29.8.2014 – sokolovna
- Lampionový průvod 7. 11. 2014 – sokolovna
Ochotnický divadelní spolek Slušovice
- divadlo 15. 6. 2014 – sokolovna
Základní škola Neubuz
- divadlo 23 a 24. 6. 2014
Lesní družstvo Sýkorné
- schůze s posezením – 21.6.2014
SDH Slušovice – odpuštění pronájmu vč. služeb
- oslavy 130. výročí založení SDH ve Slušovicích

243/2014

Schválení Územního plánu Slušovice
Vydání Opatření obecné povahy č. 1/2014 - Územní plán Slušovice
Zastupitelstvo města Slušovice konstatuje po ověření souladu ve smyslu s ust.
§ 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh Opatření obecné
povahy č. 1/2014 – návrh Územního plánu Slušovice není v rozporu s politikou
územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo

výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem
krajského úřadu,
rozhodlo
v souladu s ust. § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření
obecné povahy a
vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. §
43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu ve znění zákona č. 413/2005 Sb., ust. § 13 a přílohy č. 7
vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně
plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou
Opatření obecné povahy č. 1/2014 Územní plán Slušovice.
244/2014

Rozpočtové změny
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové změny:
Příjmy:
Nová položka
Modernizace výuky v ZŠ
Dar - oprava kříže
Finanční příspěvek do bytového fondu
Odvod z investičního fondu ZŠ

767 000 Kč
15 000 Kč
50 000 Kč
150 000 Kč

Navýšení položky
Dotace na akci „Zlepšení systému povodňové ochrany“
Celkem příjmy

140 000 Kč
1 122 000 Kč

Výdaje:
Nová položka
Modernizace výuky v ZŠ
Parkoviště u pošty
Příspěvek na opravu zídky – ul. Sadová
Rekonstrukce kotelny MŠ
Oprava zametacího vozu IFA
Zábradlí Dřevnice
Mzdy - nízkoprahové centrum
Doplnění zavlažovacího systému, nové ozvučení, dostih.
Projekt „Zastřešení hasičské zbrojnice“
Projekt „Prodloužení inženýrských sítí v ul. Školní“

767 000 Kč
190 000 Kč
35 000 Kč
350 000 Kč
1 000 000 Kč
150 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
200 000 Kč

Navýšení položky
Vrácení dotace obcím – „Zlepšení systému povodňové ochrany“
Oprava křížů
Rekonstrukce chodníků
Přeložka vodovodu ul. Na Stráni
Rekonstrukce kotelny ZŠ
MŠ – dokončení dětského hřiště
Nízkoprahové centrum
Údržba, provoz a správa stadionu
Autobusové zastávky

124 000 Kč
45 000 Kč
350 000 Kč
215 000 Kč
350 000 Kč
120 000 Kč
200 000 Kč
100 000 Kč
60 000 Kč

Oprava, údržba a vybavení MěÚ

50 000 Kč

Snížení položky
Fotbalový stadion – el. energie

- 75 000 Kč

Celkem výdaje

4 631 000 Kč

245/2014

Schválení smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě - Telefónica O2
Zastupitelstvo města schválilo pro Telefónicu O2 Smlouvu o zřízení
služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 1551/41 a 1551/65.
Jednorázovou finanční náhradu schválilo ve výši 2 000 Kč bez DPH.

246/2014

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti E.ON
Zastupitelstvo města schválilo pro společnost E.ON Distribuce Smlouvu č.
1040006606/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
na stavbu „Slušovice, Rovná 445, kabel NN, Sláčík“. Jednorázovou náhradu
schválilo ve výši 1 000 Kč bez DPH.

247/2014

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - RWE GasNet,
s.r.o.
Zastupitelstvo města schválilo pro společnost RWE GasNet Smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na stavbu plynové přípojky ke
stavbě nové lékárny a zdravotnických služeb na náměstí. Jednorázovou úplatu
schválilo ve výši 500 Kč bez DPH.

248/2014

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti - Povodí Moravy
Zastupitelstvo města schválilo nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti na stavbu „Slušovice - odlehčení dešťové kanalizace v ul.
Dostihová“ uzavřenou mezi městem Slušovice a Povodím Moravy.

249/2014

Schválení záměru prodeje části pozemku p. č. 399/1
Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje části pozemku p. č. 399/1 o
výměře cca 88 m2 v k. ú. Slušovice.

250/2014

Žádost o směnu pozemků
Zastupitelstvo města zamítlo žádost o směnu pozemku p. č. 1740/7 o výměře
379 m2 za pozemek města p. č. 757 o výměře 50 m2 z důvodu, že za pozemek
převyšující směňovanou plochu, požaduje navrhovatel směny vysokou cenu.

251/2014

Záměr vybudování výjezdového stanoviště záchranné zdravotnické služby
ZK
Zastupitelstvo města schválilo záměr darovat část pozemku p. č. 346/1
Zlínskému kraji k vybudování výjezdového stanoviště Záchranné zdravotnické
služby.

252/2014

Avonet – optická síť
Zastupitelstvo města schválilo jednorázovou úplatu za zřízení služebnosti na
pozemcích města firmou AVONET pro rozšíření optické sítě ve výši
125 000 Kč.

253/2014

Záměr prodeje části pozemku p. č. 704/1
Zastupitelstvo města zamítlo schválení záměru prodeje části pozemku p. č.
704/1 v k.ú. Slušovice.

254/2014

Poděkování hasičům
Zastupitelstvo města souhlasí se zasláním děkovného dopisu členům SDH
Slušovice, ve kterém bude jménem zastupitelstva města vyjádřeno poděkování
za zorganizování 130. výročí založení SDH ve Slušovicích.

255/2014

Přísedící u soudu – volba na další volební období
Zastupitelstvo města zvolilo přísedícím soudcem Okresního soudu ve Zlíně na
období 2014 – 2018 pana Karla Jarcovjáka.

256/2014

Zrušení usnesení o zrušení Nadačního fondu Rozvoj dostihového sportu
ve Slušovicích
Zastupitelstvo města zrušilo usnesení č. 191/2014, týkající se zrušení
Nadačního fondu Rozvoj dostihového sportu ve Slušovicích.

257/2014

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko – zařazení území
Zastupitelstvo města Slušovice schvaluje zařazení území obce do území
působnosti Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko na období 20142020. Schválením zařazení do území působnosti SCLLD obci nevznikají
finanční závazky vůči MAS.

