
 Výpis usnesení  
ze zasedání rady města  97/2018 

ze dne  12. 3.  2018 
 
 

1045/2018 Použití znaku města 
Rada města schválila použití znaku města Slušovice na výšivku na límce 
alby pro potřeby farního úřadu. 
 

1046/2018 Schválení protokolu o schvalování účetní závěrky Služeb města 
Slušovice za rok 2017 
Rada města schválila protokol účetní závěrky Služeb města Slušovice za 
rok 2017 v rozsahu  
- rozvaha 
- výsledovka 
- příloha 
- inventarizační zpráva 
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 
a současně rozhodla o převodu hospodářského výsledku za rok 2017 ve 
výši 16 890 Kč do fondu odměn a ve výši 4 221,95  Kč do rezervního 
fondu. 
 

1047/2018 Schválení protokolu o schvalování účetní závěrky Základní školy 
Slušovice za rok 2017 
Rada města schválila protokol účetní závěrky Základní školy Slušovice 
za rok 2017 v rozsahu   
- rozvaha 
- výsledovka 
- příloha 
- inventarizační zpráva 
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 
a současně rozhodla o převodu hospodářského výsledku za rok 2017 ve 
výši 1 000 Kč do fondu odměn a ve výši 994,78 Kč do rezervního fondu. 
 

1048/2018 Schválení protokolu o schvalování účetní závěrky Mate řské  školy 
Sluníčko Slušovice za rok 2017 
Rada města schválila protokol účetní závěrky Mateřské školy Sluníčko 
Slušovice za rok 2017 v rozsahu   
- rozvaha 
- výsledovka 
- příloha 
- inventarizační zpráva 
- protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly 
a současně rozhodla o převodu hospodářského výsledku za rok 2017 ve 
výši 33 600 Kč do fondu odměn a ve výši 8 561,58 Kč do rezervního 
fondu (viz přílohy). Schválený protokol bude předložen na vědomí 
zastupitelstvu města. 
 
 
 



1049-1054/2018 Veřejnoprávní smlouvy 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a MS 
Hrubá Jedla z. s.. Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita na pronájem 
Nové sokolovny – 3 500 Kč a dárkové balíčky do tomboly – 1 500 Kč. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a 
Střediskem rané péče Educo Zlín. Dotace ve výši 5 000 Kč bude 
použita na opravu a údržbu služebního vozu. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a DOTEK 
o. p. s. Vizovice. Dotace ve výši 30 000 Kč bude použita na zajištění 
ošetřovatelských, hygienických a ochranný pomůcek. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a IZAP – 
Slunečnice z. ú. . Dotace ve výši 5 000 Kč bude použita na provoz 
sociální služby Centra denních služeb. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a Junák – 
český skaut, středisko Slušovice. Dotace ve výši 20 000 Kč bude 
použita na zajištění běžné činnosti střediska, vzdělání členů a dětí po 
stránce vědomostní i praktické, údržbu majetku, propagace pořádaných 
akcí a rozšíření činnosti o další aktivity. 
 
Rada města schválila veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální  
dotace z rozpočtu města uzavřenou mezi Městem Slušovice a Spolek 
přátel hradu Lukova. Dotace ve výši 3 000 Kč bude použita na  
památkovou obnovu hradu Lukova – stavební materiál. 
 

1055-1065/2018 Příprava a doporučení rady na jednání zastupitelstva 
Viz. zápis ze zastupitelstva. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


