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Vážený pane primátore,  

dovolujeme si Vás návazně na jednání předsedů zastupitelských klubů požádat o zařazení 

následujících bodů do diskuze.  

V úvodu jednání bychom uvítali, aby zástupci jednotlivých oblastí v kompetenci města 

uvedli informace o tom, jak jejich oblast byla situací s COVID-19 zasažena a jaké kroky v 

tomto byly podniknuty, resp. jaké finanční prostředky jsou na to uplatněny.  

V oblasti práce zastupitelstva, pro redukci dopadů současné pandemie na společnost a tedy 

i na občany, našeho města navrhujeme: 

1. Bez odkladu zahájit práce na úpravě našeho rozpočtu tak, aby jeho příjmová i 

výdajová stránka rozpočtu SMZ odpovídala prognóze vývoje ekonomiky MF vlády 

ČR (variantní návrhy např. na hospodářský pokles 5% a 8% za braní v potaz 

informace od  MFČR).  

 

2. Stejné kalkulace a plány očekáváme, že budou vyhodnoceny pro městské 

společnosti.  

 

3. V rámci řízení ekonomiky města navrhujeme přijetí opatření pro komplexní 

vyhodnocení ekonomiky u všech větších oprav, investic a dotací včetně návrhu 

opatření k jejich kontrole pro informaci zastupitelstvu. 

 

4. V oblasti plánovaných investic a oprav připravit pro další jednání zastupitelstva 

podkladový materiál, ze kterého bude patrné jejich priorita, tzn. které a proč 

potřebujeme realizovat a které mohou být odloženy na další období. 

 

5. S využitím zkušeností z provozu v minulém období připravit návrh opatření k 

redukci vlastních nákladů magistrátu především zjednodušením některých postupů 

pro výkon samosprávy. Náleží zde i návrh nového způsobu reportingu ekonomické 

kapitoly pro jednání zastupitelstva. (V návaznosti na audit zadaný v lednu tohoto 

roku, jak vyplývá z článku publikovaného 14. 1. 2020 ve Zlínském Deníku) 

6. Připravit vyhodnocení účinnosti práce krizového štábu a navrhnout úpravy pro 

využití těchto zkušeností pro systémová opatření v této oblasti - do budoucna po 

ukončení nouzového stavu a fungování krizového štábu.  

Podporujeme snahy vedení města co nejdříve obnovit chod magistrátu tak, aby s 

respektem k dnešním opatřením, to náš občan pocítil co nejméně. 

 

S díky a pozdravem,  

 

Zástupci Zlín 21 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-ocekava-pokles-ceske-ekonomiky-o-56--38098

