Město Uherské Hradiště

NÁVRH USNESENÍ
15. zasedání Zastupitelstva města
konaného dne 5.12.2016
Rozpočet města na rok 2017 a Rozpočtový výhled do roku 2022
podle § 71 odst. 4, § 84 odst. 2 písm. b) a § 85 písm. b), c), f) a j) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
1. Informaci o odpisu pro nedobytnost u 422 pohledávek z přenesené působnosti v
celkovém objemu 805 188,12 Kč.
2. Informaci o vyřazení 13 pohledávek z podrozvahové evidence pro zánik pravomoci
pohledávky vybrat v celkovém objemu 11 800 Kč.
II. Zastupitelstvo města určuje
1. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce neuvolněného člena zastupitelstva města, který
je v pracovním poměru tak, že čas od zahájení jednání, na nějž obdržel pozvánku, do
ukončení tohoto jednání, se před i po jednání prodlouží samostatně nejvýše o jednu
hodinu.
III. Zastupitelstvo města stanovuje
1. Pro rok 2017 neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním nebo
jiném obdobném poměru, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce
paušální částkou ve výši 327 Kč/hod.
IV. Zastupitelstvo města ruší
1. V čl. I, bod 2 Usnesení č. 368/26/Z/06 ze dne 16. 10. 2006, jímž bylo schváleno "pro
partnery uvolněných členů zastupitelstva města a pro partnera tajemníka Městského
úřadu poskytování věcných či peněžitých darů, určených k úhradě nákladů na pracovní
cesty v zájmu města Uh. Hradiště, a to až do celkové výše 50 tis. Kč v jenom
kalendářním roce za jednu osobu. Účast partnera uvolněného člena zastupitelstva
města nebo partnera tajemníka Městského úřadu na pracovní cestě schválí rada
města".
V. Zastupitelstvo města schvaluje
1. Rozpočet města Uherské Hradiště na rok 2017 takto: viz příloha usnesení č. 1
2. Rozpočtový výhled města Uherské Hradiště na období let 2018 až 2022 takto: viz
příloha usnesení č. 2
3. Závazné ukazatele plnění Rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017 pro radu
města ve znění dle přílohy důvodové zprávy.
4. Seznam investičních akcí s úhradou ve více letech ve znění dle přílohy důvodové
zprávy.
5. Závazný vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci
z prostředků města Uherské Hradiště ve znění dle přílohy, platný od 1. 1. 2017.

6. Pro ředitele příspěvkových organizací města a dále pro partnery starosty, místostarostů,
uvolněného radního a tajemníka městského úřadu poskytování věcných či peněžitých
darů, určených k úhradě nákladů na pracovní cesty v zájmu města Uherské Hradiště, a
to až do celkové výše 50 tis. Kč v jenom kalendářním roce za jednu osobu. Účast
uvedených osob na pracovní cestě schválí rada města.
7. Vzdání se práva a prominutí dluhu u 8 pohledávek, týkajících se samostatné působnosti
v celkovém objemu 222 865 Kč dle přílohy důvodové zprávy.
VI. Zastupitelstvo města ukládá
1. Radě města
1.1. realizaci rozpočtu města Uherské Hradiště na rok 2017 v platném znění.
Termín: 31.12.2017
VII. Zastupitelstvo města pověřuje
1. Starostu města činit úkony vedoucí k přijetí úvěru na "kapitálové výdaje roku 2017" ve
výši 100 mil. Kč, splatného do konce roku 2022.
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