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Předložení návrhu k zařazení na pořad jednání Zastupitelstva města Zlín dne 13. 2. 2020 

Systematické investiční plánování města Zlín   

Jednání: 

26. 3. 2020 

Typ materiálu:  

Samostatný materiál 

Předmět jednání:  

Povinnost každoročně předkládat investiční plán města Zlín na období 3-5 nadcházejících let na prvním 

jednání ZMZ. Tento investiční plán bude provázaný se strategickým plánem města, rozpočtovým 

výhledem města a samozřejmě se od něj budou odvíjet základní investiční položky rozpočtu na 

aktuální rok.  

Garant: 

Čestmír Vančura 

Datum: 

30. 1. 2020  

Předkládá:  

Čestmír Vančura  

Usnesení: 

Zastupitelstvo města Zlín   

1) Schvaluje  

Povinnost každoročně předkládat investiční plán města Zlín na období 5 nadcházejících let a 

s výhledem na dalších 10 let na prvním jednání ZMZ. 

 

2) Pověřuje 

náměstka primátora, pana Bedřicha Landsfelda, k vypracování prvního investičního plánu a 

jeho předložení na nadcházejícím jednání Zastupitelstva. 

 

3) Pověřuje 

náměstka primátora, pana Bedřicha Landsfelda, k zavedení povinnosti od roku 2021 

předkládat na každém prvním jednání ZMZ aktualizaci takového materiálu. 

 

4) Pověřuje 

náměstka primátora, pana Bedřicha Landsfelda, k vypracování pravidel o možnostech úprav 

investičního plánu s tím, že změna investičního plánu bude podléhat schvalování 

Zastupitelstvem města Zlín.  

Má vazbu na rozpočet města:  

Ne 

Rok:  2020 - 2024 
Odbor: Odbor ekonomický 
Číslo akce:  ---  
Název akce:  Systematické investiční plánování města Zlín   
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Částka:  ------     
 
Důvodová zpráva  

Jistě nám dáte za pravdu, že bez základního plánování se žádná společnost neobejde. Plánování provází 

lidstvo od jeho počátku a obtížně se mu při řízení jakékoliv společnosti vyhneme. Plánování je přirozeným 

nástrojem i k ekonomickému řízení každého systému a pro zdravý rozvoj obce nezbytné. Každá obec by 

měla vědět kam a jakým způsobem se chce ve svém rozvoji a vývoji dostat. Při naší činnosti 

v zastupitelstvu jsme zaznamenali přeci jen velký deficit při úvaze o plánovaném rozvoji města.  

V roce 2019 byli členové Zastupitelstva Statutárního města Zlín seznámeni s plánovaným investičním 

výhledem na nadcházející víceleté období. Jednalo se o prezentaci v uzavřené společnosti, která nebyla dále 

zveřejněna. Vzhledem k tomu, že materiál není k dispozici trvale a zastupitelé dle něj nemohou revidovat 

postup při tvorbě rozpočtu na nadcházející rok, je považováno za vhodné zvolit investiční priority na 

nadcházející období jasně, systematicky a v návaznosti na další strategické materiály města a tento materiál 

předložit veřejnosti.   

Investiční plán je logicky navazován na strategický plán města, vychází z něj každoroční plán investic pro 

nadcházející rok a dle aktuální situace může být rozšiřován či zužován, příp. mírně pozměněn. Tento formát 

práce zjednoduší a zpřehlední činnost jak Magistrátu města Zlín, tak jeho volených zástupců a současně 

výstupy jejich činnosti učiní předvídatelnější a transparentnější.  

V případě, že investiční plán bude měněn, měla by tato změna podléhat schvalování Zastupitelstvem SMZ.  

________________  
 
Za návrh se staví zastupitelé Zlín 21 
Čestmír Vančura 
Petr Sáha 
Tomáš Dudák  
Jaroslav Juráš 
Barbora Raková 
Martin Pášma 
Dušan Sviečka  


