Město Brumov-Bylnice

7. zasedání zastupitelstva města ze dne 12.prosince 2019

Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
3. Informace o činnosti Rady města Brumov-Bylnice
Usnesení číslo 1/7/2019/82
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 písemnou zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice o činnosti Rady města
Brumov-Bylnice za období od 19.09.2019 do 12.12.2019, včetně doplňujících ústních
informací (blíže viz příloha – zpráva je nedílnou součástí zápisu),
 zápis z jednání kontrolního výboru při Zastupitelstvu města Brumov-Bylnice č. 06/2019
ze dne 21.11.2019 a zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Brumov-Bylnice za rok 2019 doplněný o ústní komentář předsedkyně kontrolního
výboru (blíže viz příloha – zprávy jsou nedílnou součástí zápisu),
 zápis z jednání finančního výboru Zastupitelstva města Brumov-Bylnice č. 04/2019 ze
dne 26.11.2019, doplněný o ústní komentář předsedou finančního výboru (blíže viz
příloha – zpráva je nedílnou součástí zápisu)
 zápis č. 6 ze zasedání Osadního výboru Svatý Štěpán ze dne 30.10.2019 a zápis
investičních akcí pro rok 2020 k zařazení do rozpočtu města Brumova-Bylnice pro Sv.
Štěpán (blíže viz příloha – zpráva je nedílnou součástí zápisu),
 zápis z jednání Osadního výboru Sidonie ze dne 01.10.2019 a zprávu o činnosti
Osadního výboru Sidonie za rok 2019
b) s c h v a l u j e
 zprávu tajemníka MěÚ Brumov-Bylnice o činnosti Rady města Brumov-Bylnice za
období od 19.09.2019 do 12.12.2019.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Odprodej pozemku v ulici Pilařská v k. ú. Bylnice
Usnesení číslo 2/7/2019/83
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 žádost o odprodej obecního pozemku parc. č. 810 o výměře 1037 m 2 v k. ú. Bylnice
v ulici Pilařská za účelem majetkového vypořádání sadu za RD čp. 361,
 informaci, že Pavel Hřib žádá o odprodej za své dva nezletilé syny Matyáše a Richarda
Ferenčíkovi, kteří jsou rovněž vlastníky RD čp. 361.
 informaci, že na základě zveřejnění záměru Města Brumov-Bylnice odprodat obecní
pozemek parc. č. 810 o výměře 1037 m2 v k. ú. Bylnice v ulici Pilařská za cenu min.
50,- Kč/m2, nebyly na MěÚ Brumov-Bylnice uplatněny žádné další žádosti ani žádné
připomínky nebo podněty k danému záměru.
b) s c h v a l u j e
 odprodej obecního pozemku 810 o výměře 1037 m2 v k. ú. Bylnice v ulici Pilařská za
cenu 50,- Kč/m2 do majetku Matyáše Ferenčíka, nar. 18. 9. 2013, a Richarda
Ferenčíka, nar. 21. 5. 2015, oba trvale bytem Brumov-Bylnice, Pilařská 361.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.
Snížená cena byla stanovena s ohledem ke skutečnosti, že se jedná o nedílnou součást
zahrady za RD čp. 361 bez samostatného přístupu, kterou majitelé tohoto RD takto již
léta užívají a také s ohledem na již realizované odprodeje pozemků stejného
charakteru v dané lokalitě.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Odprodej pozemku v k. ú. Svatý Štěpán
Usnesení číslo 3/7/2019/84
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 žádost Josefa a Elišky Hoškových, bytem Sv. Štěpán 147, o odprodej části obecního
pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Svatý Štěpán za účelem majetkového vypořádání zahrady
u RD,
 sdělení vlastníků sousedních nemovitostí, že souhlasí s majetkovým vypořádáním
zahrad u svých RD.
 informaci, že na základě zveřejnění záměru Města Brumov-Bylnice odprodat část
obecního pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Svatý Štěpán o výměře cca 50 m2 (přesná
výměra směňovaných pozemků bude stanovena geometrickým zaměřením) za cenu
min. 50,- Kč/m2, nebyly na MěÚ Brumov-Bylnice uplatněny žádné další žádosti ani
žádné připomínky nebo podněty k danému záměru.
b) s c h v a l u j e
 odprodej části obecního pozemku parc. č. 5/1 v k. ú. Svatý Štěpán o výměře cca 50 m2
(přesná výměra směňovaných pozemků bude stanovena geometrickým zaměřením)
za cenu 50,- Kč/m2 do majetku:


manželů Ing. Josefa Hoška, nar. 31. 8. 1955, a Ing. Elišky Hoškové, nar.
15. 11. 1961, oba trvale bytem Brumov-Bylnice, Svatý Štěpán 147,
 Pavla Krutka, nar. 12. 7. 1968, trvale bytem Brumov-Bylnice, Svatý
Štěpán 119,
 Davida Zvoníčka, nar. 13. 9. 1979, trvale bytem Valašské Klobouky,
Sychrov 832.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Odprodej pozemků v ulici Podzámčí v k. ú. Brumov
Usnesení číslo 4/7/2019/85
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 žádost manželů Aloise a Marie Šantových, bytem Brumov-Bylnice 854, o odprodej
části obecních pozemků parc. č. 1547 a 1580/2 v k. ú. Brumov v ulici Podzámčí za
účelem majetkového vypořádání pozemků u jejich RD,
 žádost vlastníka sousedního RD o odprodej části obecního pozemku parc. č. 1547 v k.
ú. Brumov v ulici Podzámčí za účelem majetkového vypořádání pozemků.
 informaci, že na základě zveřejnění záměru Města Brumov-Bylnice odprodat části
obecních pozemků parc. č. 1547 a 1580/2 v k. ú. Brumov v ulici Podzámčí o celkové
výměře cca 70 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) za cenu
min. 100,- Kč/m2, nebyly na MěÚ Brumov-Bylnice uplatněny žádné další žádosti ani
žádné připomínky nebo podněty k danému záměru.
b) s c h v a l u j e
 odprodej části obecních pozemků parc. č. 1547 a 1580/2 v k. ú. Brumov v ulici
Podzámčí o celkové výměře cca 70 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým
zaměřením) za cenu 100,- Kč/m2 do majetku:



Aloise Šanty, nar. 12. 1. 1943, trvale bytem Brumov-Bylnice, Podzámčí 854, a
Rajky Šánkové, nar. 30. 10. 1942, trvale bytem Brumov-Bylnice, Široká 76.

Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Odprodej pozemků v lokalitě Dílnice v k. ú. Brumov
Usnesení číslo 5/7/2019/86
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 žádost Jakuba Fojtíka, bytem Karpatská 238/9, 625 00 Brno, o odprodej pozemků
bývalého mlýnského náhonu parc. č. 1255, 1755/3 a 1748/1 v k. ú. Brumov v lokalitě
Dílnice,


informaci, že na základě zveřejnění záměrů Města Brumov-Bylnice odprodat obecní
pozemek parc. č. 1255 o výměře 95 m2 v k. ú. Brumov v ulici U Vodárny za cenu
minimálně 100,- Kč/m2 a odprodat obecní pozemky parc. č. 1740/12 o výměře 13 m2,
1748/1 o výměře 686 m2 a 1755/3 o výměře 743 m2 v k. ú. Brumov v lokalitě Dílnice
k zemědělskému využití za cenu minimálně 10,- Kč/m2, nebyly na MěÚ BrumovBylnice uplatněny žádné další žádosti ani žádné připomínky nebo podněty k danému
záměru.

b) s c h v a l u j e
 odprodej obecního pozemku parc. č. 1255 o výměře 95 m 2 v k. ú. Brumov v ulici U
Vodárny za cenu 100,- Kč/m2 do majetku Jakuba Fojtíka, nar. 15. 4. 1991, trvale
bytem Brno, Karpatská 238/9.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí kupující.
c) n e s c h v a l u j e
 odprodej obecních pozemků parc. č. 1740/12 o výměře 13 m 2, 1748/1 o výměře 686
m2 a 1755/3 o výměře 743 m2 v k. ú. Brumov v lokalitě Dílnice
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Výkup pozemku v lokalitě Hrbáč v k. ú. Brumov
Usnesení číslo 6/7/2019/87
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 nabídku Marcely Kostkové, bytem Brumov-Bylnice 732, na odprodej pozemku parc. č.
1906/8 o výměře 3616 m2 v k. ú. Brumov v lokalitě Hrbáč do majetku Města BrumovBylnice.
b) s c h v a l u j e
 odkoupení pozemku parc. č. 1906/8 o výměře 3616 m2 v k. ú. Brumov v lokalitě Hrbáč
do majetku Města Brumov-Bylnice za cenu 135,- Kč/m2.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Brumov-Bylnice.
Odprodej pozemku je podmíněn možností odkoupit jedno nově vytvořené stavební
místo do vlastnictví Marcely Kostkové, nar. 12. 12. 1954, trvale bytem BrumovBylnice, kopec 732, za původní cenu 135,- Kč/m2.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Majetkové vypořádání účelové komunikace v k. ú. Bylnice
Usnesení číslo 7/7/2019/88
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 návrh odboru investic a majetku města na majetkové vypořádání stavby „BrumovBylnice, účelová komunikace u ČOV“, tj. výkup nově vzniklých pozemků parc. č.
2547/17 o výměře 158 m2 a 2569/11 o výměře 21 m2 v k. ú. Bylnice do majetku
Města Brumov-Bylnice,
b) s c h v a l u j e
 odkoupení nově vzniklého pozemku parc. č. 2547/17 o výměře 158 m2 v k. ú. Bylnice
do majetku Města Brumov-Bylnice za celkovou cenu 3 950,- Kč
 odkoupení nově vzniklého pozemku parc. č. 2569/11 o výměře 21 m 2 v k. ú. Bylnice
do majetku Města Brumov-Bylnice za celkovou cenu 4 700,- Kč.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Brumov-Bylnice.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Odkoupení pozemku v ulici Hodňov v k. ú. Brumov
Usnesení číslo 8/7/2019/89
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 návrh odboru investic a majetku města na odkoupení části pozemku parc. č. 657/3
v k. ú. Brumov v ulici Hodňov o výměře cca 40 m2 do majetku Města Brumov-Bylnice
z důvodu majetkového vypořádání veřejných ploch.
b) s c h v a l u j e
 odkoupení části pozemku parc. č. 657/3 v k. ú. Brumov v ulici Hodňov o výměře cca
40 m2 (přesná výměra bude stanovena geometrickým zaměřením) do majetku Města
Brumov-Bylnice za cenu 50,- Kč/m2 z důvodu majetkového vypořádání veřejných
ploch v dané lokalitě.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Výkup pozemků v lokalitě „Podsedky“ v k. ú. Brumov
Usnesení číslo 9/7/2019/90
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 návrh starosty města na výkup pozemků parc. č. 1724/3, 1724/4, 1724/5, 1724/15,
1725/3 1928/2, 1928/5, 1928/6, 1928/7, 1938/1, 1938/4 a 1938/5 v k. ú. Brumov
v lokalitě „Podsedky“ do majetku Města Brumov-Bylnice za účelem vybudování
Odpočinkové zóny – lesoparku v sousedství cyklostezky u Sportovního a rekreačního
areálu.
b) s c h v a l u j e
 odkoupení pozemků parc. č. 1724/3, 1724/4, 1724/5, 1724/15, 1725/3, 1928/2,
1928/5, 1928/6, 1928/7, 1938/1, 1938/4 a 1938/5 v k. ú. Brumov v lokalitě
„Podsedky“ do majetku Města Brumov-Bylnice za účelem vybudování Odpočinkové
zóny – lesoparku za celkovou cenu 21 924,- Kč. Kupní cena předmětných pozemků
byla stanovena znaleckým posudkem.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Brumov-Bylnice.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Odstoupení od smlouvy o koupi nemovité věci
Usnesení číslo 10/7/2019/91
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 odstoupení manželů Jaroslava a Marie Ordeltových od kupní smlouvy, kterou od
Města Brumov-Bylnice odkoupili pozemek parc. č. 1492/190 v k. ú. Bylnice v lokalitě
Říky II z důvodu zjištěných vad pozemku a výzvu k náhradě škody,
b) s c h v a l u j e
 vrácení pozemku parc. č. 1492/190 v k. ú. Bylnice v lokalitě Říky II zpět do majetku
Města Brumov-Bylnice,
 vrácení kupní ceny předmětného pozemku ve výši 516 670,- Kč na účet manželů
Ordeltových.
 zaplacení škody způsobené vadou pozemku ve výši 104.969,- Kč na účet manželů
Ordeltových,
 bezplatné nabytí licence k užití projektové dokumentace a převzetí územního
souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru na pozemku parc.
č. 1492/190 v k.ú. Bylnice od manželů Ordeltových.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Majetkové vyrovnání zastavěného obecního pozemku klubem HC BBSS (parkoviště před
zimním stadionem a parkoviště za lékárnou)
Usnesení číslo 11/7/2019/92
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 výsledek jednání starosty města a HC BBSS ve věci majetkového vyrovnání
zastavěného obecního pozemku klubem HC BBSS (blíže viz příloha – dohoda je
nedílnou součástí zápisu),
b) s c h v a l u j e
 dohodu o narovnání mezi Městem Brumov-Bylnice a společností HOKEJOVÝ CLUB
BBSS, z.s., v předloženém znění.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
4. Majetkoprávní záležitosti
Výkup RD a pozemků na nám. H. Synkové v k. ú. Brumov
Usnesení číslo 12/7/2019/93
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 návrh starosty města na odkoupení pozemků parc. č. 556, součástí pozemku je RD čp.
920 a pozemku parc. č. 557 v k. ú. Brumov na nám. H. Synkové do majetku Města
Brumov-Bylnice,
 výsledek jednání starosty města se zástupcem realitní kanceláře pověřené prodejem
uvedených nemovitostí.
b) r u š í
 své usnesení č. 11/6/2019/77 ze dne 19. 9. 2019,
c) s c h v a l u j e
 odkoupení pozemků parc. č. 556, součástí pozemku je RD čp. 920 a pozemku parc. č.
557 v k. ú. Brumov na nám. H. Synkové do majetku Města Brumov-Bylnice za cenu
1 300 000,- Kč.
Odkoupení předmětných nemovitostí je podmíněno výmazem věcného břemene
užívání – služebnosti užívacího práva, a zákazu zcizení a zatížení po dobu trvání
služebnosti užívacího práva pro Petra Bajzíka, bytem H. Synkové 920, Brumov-Bylnice,
k pozemkům parc. č. 556 a 557 v k. ú. Brumov.
Kupní cena bude uhrazena tak, že 100 000,- Kč bude uhrazeno jako záloha na účet
realitní kanceláře a zbývající část, tj. 1 200 000,- Kč, bude uhrazena formou advokátní
úschovy a převedena na účet prodávající až po výmazu uvedených věcných práv a
převodu nemovitostí do majetku Města Brumov-Bylnice.
Náklady spojené s převodem nemovitostí uhradí Město Brumov-Bylnice.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
5. Úprava schváleného rozpočtu města na rok 2019 – rozpočtové opatření č. 9/2019
Usnesení číslo 13/7/2019/94
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 zprávu vedoucí finančního odboru MěÚ Brumov-Bylnice o rozpočtovém opatření č.
9/2019, kterým se provádějí úpravy rozpočtu Města Brumov-Bylnice na rok 2019 dle
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů (blíže viz příloha – písemná zpráva je nedílnou součástí zápisu),
b) s c h v a l u j e
 rozpočtové opatření č. 9/2019, které obsahuje níže uvedené rozpočtové změny:
Příjmová část
Poř.
č. tř/položka
Kč

1a)

2/2451

Výdajová část
§/položka
Kč

Předmět rozpočtového opatření č. 9/2019

Splátky půjčených prostředků od příspěvkových
organizací - snížení příjmů z důvodu vrácení návratné
finanční výpomoci od Základní školy Brumov-Bylnice,
p.o. v roce 2020

-10 820 000,00

1b)

3113/6451

-5 962 000,00

Základní školy - Investiční půjčené prostředky p.o. snížení výdajů z důvodu poskytnutí nižší návratné
finanční výpomoci Základní škole Brumov-Bylnice,
p.o

1c)

2219/6121

-4 858 000,00

Ostatní záležitosti pozemních komunikací - snížení
kapitálových výdajů z důvodu posunu realizace
některých plánovaných investic do příštího roku

2a)

2b)

4/4233

8/8115

-9 410 000,00

Investiční transfery přijaté od EU - snížení příjmů z
důvodu obdržení dotace na projekt "Na bicykli po
stopách historie (cyklostezka B-B-Sv.Štěpán)" až v
roce 2020

9 000 000,00

Změna krátkodobých peněžních prostředků - zvýšení
financování z důvodu neobdržení dotace určené na
projekt "Na bicykli po stopách historie (cyklostezka
B-B-Sv.Štěpán)" až v roce 2020
3612/5171

3a)

4a)

4/4216

-548 330,00

-410 000,00

Bytové hospodářství - snížení běžných výdajů z
důvodu odložení některých plánovaných oprav v
městských bytech do příštího roku
Ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu - snížení příjmů z důvodu obdržení dotace
určené na projekt "Na bicykli po stopách historie
(cyklostezka B-B-Sv.Štěpán)" až v roce 2020
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Bytové hospodářství - snížení kapitálových výdajů z
-548 330,00 důvodu odložení některých plánovaných investičních
akcí - zateplení, dovybavení do příštího roku

4b)

3612/6121

5a)

3322/6121

1 210 000,00

Zachování a obnova kulturních památek - zvýšení
kapitálových výdajů z důvodu technického
zhodnocení amfiteátru na hradě

5b)

3631/6121

425 000,00

Veřejné osvětlení - zvýšení kapitálových výdajů z
důvodu realizace projektu "Snížení energetické
náročnosti VO"

5c)

2212/6121

-1 635 000,00

6a)

4/4116

640 241,20

6b)

3639/5336

7a)

3613/6121

7b)

2212/6121

Silnice - snížení kapitálových výdajů z důvodu
odložení některých plánovaných investičních akcí do
příštího roku

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu - průtoková dotace z MPSV určená
příspěvkové organizaci Služby města Brumov-Bylnice
na financování projektu "Aplikace genderového
auditu ve firmě Služby města Brumov-Bylnice, okres
Zlín, p.o.“
Komunální služby a územní rozvoj j.n. - zvýšení
neinvestičního příspěvku z důvodu přijetí
průtokového transferu z MPSV určeného příspěvkové
640 241,20
organizaci Služby města Brumov-Bylnice na
financování projektu "Aplikace genderového auditu
ve firmě Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín,
p.o.“
Nebytové hospodářství - zvýšení kapitálových výdajů
400 000,00 spojených s koupí rodinného domu za účelem zřízení
objektu technického zázemí na náměstí
-400 000,00

Silnice - snížení kapitálových výdajů z důvodu
odložení některých plánovaných investičních akcí do
příštího roku

8a)

3639/6130

621 639,00

Komunální služby a územní rozvoj - zvýšení
kapitálových výdajů z důvodu odkoupení stavebního
pozemku v lokalitě Říky, včetně projektové
dokumentace

8b)

3111/6121

-520 000,00

Mateřské školy - snížení kapitálových výdajů z
důvodu nerealizace zřízení 2 tříd v Mateřské škole
odložením do dalšího období

8c)

6171/6125

Činnost místní správy - snížení kapitálových výdajů
-101 639,00 přesunem z důvodu odkoupení stavebního pozemku v
lokalitě Říky, včetně projektové dokumentace
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
6. Změna objemu závazných finančních ukazatelů příspěvkových organizací Města BrumovBylnice v rámci rozpočtu na rok 2019
Usnesení číslo 14/7/2019/95
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 informaci vedoucí finančního odboru o změně objemu závazných finančních
ukazatelů pro příspěvkové organizace Města Brumov-Bylnice v rámci rozpočtu města
na rok 2019:
1. snížení objemu závazných finančních ukazatelů dle § 12 odst. 2 zák. č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů, tj. neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Mateřská škola
Brumov-Bylnice, okres Zlín o 1 000 000 Kč, tzn. snížení neinvestičního příspěvku
do 1 550 000 Kč,
2. zvýšení objemu závazných finančních ukazatelů dle § 12 odst. 2 zák. č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, tj. investiční příspěvek příspěvkové organizaci Služby
města Brumov-Bylnice, okres Zlín o 50 000 Kč, tzn. zvýšení investičního
příspěvku do 600 000 Kč,
b) s c h v a l u j e
 zvýšení objemu závazných finančních ukazatelů dle § 12 odst. 2 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, tj.
investiční příspěvek příspěvkové organizaci Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín o
50 000 Kč, tzn. zvýšení investičního příspěvku do 600 000 Kč.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
7. Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2020
Usnesení číslo 15/7/2019/96
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í



zprávu vedoucí finančního odboru MěÚ Brumov-Bylnice o návrhu pravidel
rozpočtového provizoria pro rok 2020 (blíže viz příloha – písemná zpráva je nedílnou
součástí zápisu),

b) s c h v a l u j e
 následující pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2020:


Do schválení ročního rozpočtu pro rozpočtové období roku 2020 budou příjmy
naplňovány podle obecně závažných vyhlášek o místních poplatcích, ze správních
poplatků, daní, dotací a z vlastní činnosti.



Na běžné výdaje města a zřízených příspěvkových organizací (na provoz, nutné
opravy, údržbu majetku, mzdové výdaje…) budou uvolňovány prostředky ve výši
rozpočtu minulého roku.



Dále budou hrazeny závazky z roku 2019 splatné v roce 2020 plynoucí z uzavřených
smluv, splátky dle splátkových kalendářů plynoucích z uzavřených smluv a náklady na
rozpracované investiční akce z roku 2019 zabezpečené příslušnými smlouvami o dílo.



Do doby schválení rozpočtu města nebudou zahajovány nové investiční akce.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
8. Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci
č. NFV/1/2019
Usnesení číslo 16/7/2019/97
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 žádost ředitele Základní školy Brumov-Bylnice p.o. o změnu termínu vrácení návratné
finanční výpomoci poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
návratné finanční výpomoci č. 1/NFV/2019 za účelem předfinancování dotační
projektu IROP – „Objevujeme svět kolem nás“ z původně stanoveného do 31. 12.
2019 na nový termín do 30. 6. 2020,
 Návrh Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
1/NFV/2019 (blíže viz příloha – dodatek je nedílnou součástí zápisu),
b) s c h v a l u j e
 Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci č.
1/NFV/2019.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2019,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Brumov-Bylnice, ve znění obecně závazné vyhlášky č.
4/2016
Usnesení číslo 17/7/2019/98
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 návrh obecně závazné vyhlášky č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 4/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Brumov-Bylnice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, včetně důvodové
zprávy a doplňujícího ústního komentáře vedoucí správního odboru (blíže viz příloha
– návrh obecně závazné vyhlášky včetně důvodové zprávy je nedílnou součástí
zápisu),
b) v y d á v á
 obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se mění obecně závazná vyhláška
č. 4/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území
města Brumov-Bylnice, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2016, v předloženém
znění,
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
10. Obecně závazná vyhláška č. 2/2019,
o místním poplatku ze psů
Usnesení číslo 18/7/2019/99
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, včetně
důvodové zprávy a doplňujícího ústního komentáře vedoucí správního odboru (blíže
viz příloha – návrh obecně závazné vyhlášky je nedílnou součástí zápisu),
b) v y d á v á
 obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, v předloženém znění
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
11. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Usnesení číslo 19/7/2019/100
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, včetně důvodové zprávy a doplňujícího ústního komentáře vedoucí
správního odboru (blíže viz příloha – návrh obecně závazné vyhlášky včetně
důvodové zprávy je nedílnou součástí zápisu),
b) v y d á v á
 obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019, o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, v předloženém znění,
c) u k l á d á
vedoucí správního odboru
 zajistit zveřejnění aktuálních cen za služby v odpadovém hospodářství v roce 2020 na
webových stránkách města a ve Zpravodaji města Brumova-Bylnice.

Město Brumov-Bylnice

7. zasedání zastupitelstva města ze dne 12.prosince 2019

Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
12. Plán rozvoje sportu 2020-2025 Brumov-Bylnice
Usnesení číslo 20/7/2019/101
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 předložený dokument „Plán rozvoje sportu 2020-2025 Brumov-Bylnice“ (blíže viz
příloha – dokument vč. příloh je nedílnou součástí zápisu),
b) s c h v a l u j e
 dokument „Plán rozvoje sportu 2020-2025 Brumov-Bylnice“ včetně příloh,
v předloženém znění.
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Usnesení
z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
13. Demolice 2 obecních objektů (RD čp. 34 a RD čp. 851)
– podání žádostí o dotace a schválení projektů následného využití revitalizovaného území
Usnesení číslo 21/7/2019/102
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 žádost odboru investic a majetku města o souhlas s podáním žádosti o dotaci na
projekt „Asanace objektu RD čp. 34, Brumov-Bylnice“ a „Asanace RD čp. 851, BrumovBylnice“ v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2020
z podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách (č. výzvy
1/2020/117D081) Ministerstva pro místní rozvoj ČR;
 Projekty následného využití revitalizovaného území „Turistické odpočívadlo
v Podzámčí“ a „Parkoviště Mýto“ (blíže viz příloha – oba projekty následného využití
jsou nedílnou součástí zápisu)
b) s c h v a l u j e
 předložení žádostí na projekty „Asanace objektu RD čp. 34, Brumov-Bylnice“ a
„Asanace RD čp. 851, Brumov-Bylnice“ v rámci Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí
dotace v roce 2020 z podprogramu Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách
(č. výzvy 1/2020/117D081) Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
 projekty následného využití revitalizovaného území „Turistické odpočívadlo
v Podzámčí“ a „Parkoviště Mýto“ v předloženém znění.
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z VII. řádného zasedání
Zastupitelstva města Brumov-Bylnice
ze dne 12.12.2019
14. Různé
Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Města
Brumov-Bylnice číslo 4/2019
Usnesení číslo 22/7/2019/103
Zastupitelstvo města Brumov-Bylnice
a) b e r e n a v ě d o m í
 žádost ředitele Charity Valašské Klobouky o změnu rozdělení neinvestiční dotace
města poskytnuté na základě Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
č. 4/2019 z původního určení 200 000 Kč na úhradu neinvestičních nákladů spojených
s provozem Denního stacionáře v Brumov-Bylnici a 250 000 Kč na úhradu
neinvestičních nákladů spojených s provozem charitní Pečovatelské služby BrumovBylnice na nové rozdělení, a to: 100 000 Kč na úhradu neinvestičních nákladů
spojených s provozem Denního stacionáře v Brumov-Bylnici a 350 000 Kč na úhradu
neinvestičních nákladů spojených s provozem charitní Pečovatelské služby BrumovBylnice na nové rozdělení, (viz příloha – žádost je nedílnou součástí zápisu)
 Návrh Dodatku k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 4/2019,
b) s c h v a l u j e
 Dodatek k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace č. 4/2019.

