Výpis usnesení
Ze zasedání zastupitelstva města
konaného dne 10. 12. 2018

21/2018

Schválení ověřovatelů zápisu
Zastupitelstvo města schválilo ověřovateli zápisu Mgr. Růženu Krupičkovou
a Rudolfa Horáka.
1.

22/2018

Program zastupitelstva
1. Zastupitelstvo města schvaluje následující program:
2. Rozpočtové opatření č. 4 roku 2018
3. Schválení rozpočtu města na rok 2019
4. Majetkové záležitosti
5. Různé

23/2018

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 pronájmu
sokolovny.
Veřejnoprávní smlouvy – finanční dotace města
Český zahrádkářský svaz
35 000 Kč
Linka bezpečí, z. s.
2 000 Kč
Babybox pro odložené děti – STATIM
3 000 Kč
Společenství vlastníků jednotek Školní 656
10 000 Kč
SENIOR Otrokovice
4 000 Kč
Rada města schválila bezplatný pronájem prostor sokolovny (bez
doplňkových služeb) pro příspěvkové organizace města – Základní školu
Slušovice vč. koncertů ZUŠ, Klub rodičů při ZŠ Slušovice, Mateřskou školu
Sluníčko, SDH Slušovice, DSO-Mikroregion Slušovicko a Místní akční
skupinu Vizovicko a Slušovicko.
Snížení pronájmu sokolovny
Slušovjánek – dýňové slavnosti
Myslivecký spolek Březina – večer s cimbálovkou

24/2018

Rozpočtové opatření roku 2018 – č. 4
Zastupitelstvo města schválilo schválilo rozpočtové opatření č. 4:
Příjmy
Nová položka
Dotace pro ZŠ - Rovný přístup ke vzdělání
1 761 000 Kč
Příjem z prodeje akcií České spořitelny
4 250 000 Kč
Navýšení položky
Dotace na lesní hospodářství
Výnos sdílených daní
Odvod VHP

14 000 Kč
4 500 000 Kč
300 000 Kč

Snížení položky
Dotace - Doplnění chybějící infrastruktury v ZŠ

3 310 000 Kč

Výdaje
Nová položka
ZŠ - Rovný přístup ke vzdělání
Navýšení položky
Doplnění chybějící infrastruktury v ZŠ
Místní zastupitelské orgány
Snížení položky
Zastřešení hasičské zbrojnice
Dostihový areál-rekonstrukce obvodového chodníku
Projekt koupacího biotopu
Domov pro seniory Lukov-dotace
Pozemky (nákup)
Projekt úpravy náměstí
Rekonstrukce sokolské zahrady, zelených ploch
Víceúčelová budova-zateplení budovy, výměna oken

1 761 000 Kč

10 000 Kč
120 000 Kč

7 000 000 Kč
5 000 000 Kč
300 000 Kč
5 000 Kč
196 000 Kč
1 100 000 Kč
5 600 000 Kč
800 000 Kč

25/2018

Delegování pravomocí radě města rozšířenou o finanční výbor
k provedení závěrečných rozpočtových změn za rok 2018
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 2018, 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.

26/2018

Záměr vybudování komunitního centra
Zastupitelstvo města neschválilo záměr vybudování komunitního centra
v suterénu MŠ na Rovnici. Důvodem je, že bude upřednostněna žádost
základní školy na cvičný byt a také nevhodnost navržených prostor
v suterénu mateřské školy.

27/2018

Přesunutí částky 100 000 Kč na akci 135. výročí založení SDH
z kapitoly Požární ochrana do dotací organizacím a spolkům.
Zastupitelstvo města neschválilo přesunutí částky 100 000 Kč na akci 135.
výročí založení SDH Slušovice z kapitoly Požární ochrana do dotací
organizacím a spolkům.

28/2018

Hlasování o rozpočtu města na rok 2019
Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet na rok 2019. Celkové příjmy ve
výši 57 026 000 Kč a celkové výdaje ve výši 62 926 000 Kč. Financování
(tj.schodek) ve výši 5 900 000 Kč bude pokryt zůstatkem z bankovních
účtů.

29/2018

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:
MŠ Sluníčko,p.o. provozní dotaci ve výši 980 000 Kč,
ZŠ Slušovice,p.o. provozní a investiční dotaci ve výši 3 910 000 Kč
Službám města Slušovice,p.o. provozní dotaci ve výši 5 100 000 Kč

30/2018

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 k provádění rozpočtových opatření.

31/2018

Žádost společnosti MONZA o odprodej pozemků
Zastupitelstvo města schválilo odložení hlasování o prodeji pozemků p. č.
900/32, p. č. 900/11, p. č. 900/31, p. č. 900/29 a p. č. 1697/15 společnosti
MONZA.

32/2018

Žádost o odkup části pozemku p. č. 1481/23
Zastupitelstvo města schválilo odprodej části pozemku p. č. 1481/23.

33/2018

Darovací smlouva
Zastupitelstvo města schválilo darovací smlouvu mezi městem Slušovice a
Zlínským krajem. Touto darovací smlouvou daruje město Slušovice
Zlínskému kraji pozemek p. č. 1049/5 o výměře 6 m2, který byl oddělen
z pozemku p. č. 1049/1.

34-36/2018

Volba nového předsedy finančního výboru po rezignaci Antonína
Nováka na tuto funkci a volba člena výboru
Zastupitelstvo města neschválilo předsedou finančního výboru opětovně
navrženého Antonína Nováka.
Zastupitelstvo města schválilo předsedou finančního výboru dosavadního
člena výboru Ing. Lukáše Pečivu.
Zastupitelstvo města schválilo členem finančního výboru Antonína Nováka.

37/2018

Střednědobý výhled rozpočtu města na období 2021 - 2024
Zastupitelstvo města schválilo střednědobý výhled rozpočtu města na
období 2021 – 2024. (viz usnesení rady ze dne 10. 12. 2018)

38/2018

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2008
Zastupitelstvo města schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018, kterou
se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2008, kterou se stanovují pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství.

39/2018

Zastavovací studie lokalita č. 13
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí návrh studie urbanistického řešení
v lokalitě BI 13 na ul. Školní včetně vedení inženýrských sítí.

