
Výkaz o plnění hospodaření za rok 2016 - výdaje (v tis. Kč)

Výdaje lesního hospodářství 454

Kultura 384

Propagace města 51

Místní komunikace
     oprava MK 551

     zimní údržba MK a chodníků 53

     dopravní značení 12

     příjezdová cesta do sokolské zahrady 0

     projekty oprav MK Na Stráni, Na Vyhlídce atd. 42

     rekonstrukce MK Cirón 25

     přesun a úprava komun. k zahrád. osadě  Manovo 55

     pasport MK 13

     oprava zídky v ul. Osvoboditelů 85

     prodloužení opěrné zdi Na Vyhlídce - 30m 0

Celkem místní komunikace 836

Chodníky
      běžná oprava 23

      rekonstrukce chodníků 1000

     PD parkoviště u zdrav.střediska 27

      chodník  u zdrav.střediska
Celkem chodníky 1050

Studie cyklostezky Slušovice-Zádveřice 36

Dopravní obslužnost 294

Sociálně-právní ochrana dětí 10

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje 11

Deratizace 29

Školství
     dotace na provoz ZŠ, vč.přísp. na plavání 3200

     dotace na provoz MŠ 1000

oprava střechy MŠ 0

elektronické zabezpečení vchodu MŠ 80

Celkem školství 4280

Služby města Slušovice, p. o. - provoz vč. odpisů 6100

Provoz kontejnerového vozu, nakladače 140

Knihovnictví
     běžný provoz   72

     vybavení  - knihy a DDHM 349

Celkem knihovnictví 421

KBTV - infokanál, rozhlas 10

Tisk novin 79



Nízkoprahové centrum (Víceúčelová budova)
     běžný provoz, údržba 186

     mzdy 22

     projekt mikrojeslí 89

     projekt zateplení budovy, výměny oken a vytápění 158

     přestavba přízemí víceúčel.budovy-mikrojesle 0

Celkem nízkoprahové centrum 455

Fotbalový stadion
     el. energie, voda 167

     údržba stadionu FC 60

     údržba, provoz  a správa stadionu 162

     rekonstrukce oken 406

Celkem fotbalový stadion 795

Dětské hřiště 42

Rekonstrukce venkov. sportoviště při ZŠ Slušovice 90

Změna územního plánu 0

Úroky z úvěru - bytový dům č.p. 590 2

Úroky z úvěru ČOV 54

Veřejné osvětlení
     elektrika 401

     opravy 157

     vánoční osvětlení 129

Celkem veřejné osvětlení 687

Pasport veřejného osvětlení 46

Veřejné pohřebiště
     provoz 77

     chodníky 104

Celkem veřejné pohřebiště 181

Územní rozvoj
     pozemky (nákup) 1031

     geometrické zaměření, znal. posudky, kolky 93

     areál komunálních služeb - el. energie 35

Celkem KS a územní rozvoj 1159

Sportovní hala  ZŠ - údržba 90

Dostihový a golfový areál
    nájemné 112

    DDHM, materiál, opravy, údržba 215

Celkem dostihový  a  golfový areál 327

Sokolovna - provoz, vybavení 
     elektrika 73

     plyn 143

     ostatní provozní náklady,DHM 476

Celkem sokolovna 692

Studie koupacího biotopu 99



Projekt úpravy náměstí, sokolské zahrady a  zeleně pod a za 
hřbitovem 573

Svoz  odpadu
     komunální a objemný odpad 1609

     nebezpečný odpad 45

     provoz sběrného dvora 37

Celkem  odpad 1691

Úprava zpevněných ploch technického dvora 487

Péče o vzhled obce 375

Údržbové restaurační práce - pomník padlých 20

Restaurování a přeložení kříže z ul. Školní 170

Sociální  péče 87

Požární ochrana
     odměny 105

     pohonné hmoty 38

     opravy techniky 65

     nákup vybavení a  materiál,telefon,zaměření 93

     elektrika 18

     vytápění - plyn 56

     pojištění hasičů 11

Celkem požární ochrana 386

Projektová dokumentace - zastřešení has. zbr. 130

Zastřešení hasičské zbrojnice 0

DPH 284

Krytí krizových situací 0

Daň z příjmu za město 557

Dotace organizacím a spolkům 1186

Místní zatupitelské orgány 1637

Činnost místní správy
     mzdy, soc., zdravotní 5127

     spotřební materiál 126

     plyn 209

     elektrická energie,vodné   83

     pohonné hmoty 22

     poštovné 72

     telefony 83

     pojištění vozidel a majetku 250

     poradenství 8

     Kvasar - zpracování mezd 67

     školení 6

     oprava, údržba a vybavení MěÚ 154

     služby správce sítě 33

     cestovné 1

     reprefond 60

     vedení přestupkové agendy - MěÚ Vizovice 21

     programové vybavení 91

     ostatní (sociální fond, úrazové pojištění, vratky,dárc.krve) 257



Celkem činnost místní správy 6670

volby do zastupitelstev krajů 38

Výdaje provozní a investiční  celkem 33195

Splátky půjček, úvěru
    18.b.j. Dostihová, intenzifikace ČOV) 1361

Výdaje celkem 34556














