Výpis usnesení
ze zasedání zastupitelstva města
ze dne 11. 6. 2018
350/2018

Schválení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Antonína Nováka a Leo
Pavlíka.

351/2018

Schválení programu zastupitelstva
Zastupitelstvo města schválilo program jednání:
1. Rozpočtové opatření č. 2 roku 2018
2. Majetkové záležitosti
3. Různé

352/2018

Radou schválené dotace z rozpočtu města
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí radou schválené veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu města, finanční příspěvek a
odpuštění pronájmů sokolovny.

353/2018

Rozpočtové opatření roku 2018 – 2. změna
Zastupitelstvo města schválilo rozpočtové opatření – 2. změna:
Příjmy
Navýšení položky
Výnos sdílených daní
2 000 000 Kč
Dotace – volby do Senátu Parlamentu ČR, volba prezidenta republiky
67 000 Kč
Příjmy z prodeje pozemků
350 000 Kč
Příjmy z dostihové dráhy
30 000 Kč
Nová položka
Dotace na lesní hospodářství
24 000 Kč
Příjem z prodeje dýchacích přístrojů – SDH
30 000 Kč
Výdaje
Nová položka
Veřejné osvětlení – přeložka VO náměstí
Požární ochrana
– příspěvek na pořízení nového terénního zásah. vozidla

150 000 Kč
400 000 Kč

Navýšení položky
Volby do Senátu Parlamentu ČR, volba prezidenta republiky 67 000 Kč
Výdaje lesního hospodářství
24 000 Kč
Fotbalový stadion – zavlažování
100 000 Kč
Reprefond
20 000 Kč
Veřejné pohřebiště – oprava hřbitovní zdi
100 000 Kč
354/2018

Žádost o směnu pozemků
Zastupitelstvo města nesouhlasí v současné době se směnou pozemků
v lokalitě bývalých skleníků na Padělkách.

355/2018

Prodej pozemků mezi městem Slušovice a obcí Březová
Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemku p. č. 914 v k. ú. Březová o
výměře 309 m2 zapsaném na LV 519 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
obci Březová za částku 80 Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s prodejem.
Zastupitelstvo požaduje, aby prodej byl realizován v návaznosti na odkup
pozemku p. č. 1379/19 v k. ú. Slušovice od obce Březová.

356/2018

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – odkoupení
pozemku p. č. 1467/49 v dostihovém areálu
Zastupitelstvo města schválilo účast města na výběrovém řízení na prodej
pozemku p. č.1467/49 v dostihovém.

357/2018

Žádost Okresního soudu ve Zlíně o volbu přísedících
Zastupitelstvo města zvolilo přísedícím soudcem Okresního soudu ve Zlíně
na následující čtyřleté volební období pana Karla Jarcovjáka.

358/2018

Zastavovací studie
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh studie urbanistického řešení
v lokalitě BI 64 na ul. Vítězství včetně vedení inženýrských sítí a rozšíření
studie napojení cesty na komunikaci Slušovice-Březová.

359/2018

Informace o závěrečného účtu Mikroregionu Slušovicko za r. 2017
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí závěrečný účet DSO-Mikroregionu
Slušovicko za rok 2017 s celoročním hospodařením DSO-Mikroregionu
Slušovicko bez výhrad.

