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Poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Městský ú ad Vizovice obdržel dne 31.10.2020 Vaši žádost o poskytnutí informací dle zákona
o svobodném p ístupu k informacím č. 106/1999 Sb. (dále jen „InfZ“), ve které požadujete informace o:
1) poskytovateli ve ejné dopravy
2) poskytovateli a dodavateli energií, vody, elekt iny
3) poskytovateli a provozovateli správy h bitova
4) školky a školy, senio i
5) poskytovateli sociálních služeb pro seniory.
Dále žádáte o zaslání úplné kopie žádosti, a to včetně p iloženého dopisu. Odpověď žádáte zaslat
v elektronické formě prost ednictvím datové schránky
K Vaší žádosti sdělujeme následující:
Ad 1) Město Vizovice nemá podepsanou smlouvu s dopravcem ve věci zajišťování ve ejné dopravy.
Město Vizovice na ve ejnou dopravu p ispívá Zlínskému kraji, kdy dne 26.05.2015 byl se Zlínským
krajem uzav en dodatek č. 2 smlouvy č. O/0045/2010/DOP o poskytnutí finančního p íspěvku za účelem
zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších
p edpisů, na území Zlínského kraje ve ejnou autobusovou linkovou dopravou. Na základě tohoto
dodatku byly zaplaceny tyto částky: rok 2018 – částka 472.900 Kč, rok 2019 – částka 478.900 Kč a rok
2020 – částka 480.000 Kč.
Ad 2) Poskytovatel a dodavatel elektrické energie pro město Vizovice pro roky 2018 – 2020 je firma
NWT a. s., IČ 63469511, se sídlem nám. Míru 1217, 768 24 Hulín. Smlouva z roku 2017 na dodávku
elektrické energie pro rok 2018 – 2019 a dodatek na dodávku energií pro rok 2020 – 2022 je zve ejněn
v Registru smluv: http://smlouvy.gov.cz/smlouva/10199402
Výše nákladů na elektrickou energii pro město na rok 2018 – 577.000 Kč, rok 2019 – 521.000 Kč a rok
2020 – odhad 520.000 Kč.
Poskytovatel a dodavatel tepla – plynu pro město Vizovice
Dodávky jsou zprost edkovávány p es p íspěvkovou organizaci Technické služby města Vizovice,
IČ 70886245, které pro rok 2018 a 2019 měly uzav enou smlouvu se společností Pražská plynárenská
a.s., IČ 60193492, se sídlem Praha 1- Nové Město, Národní 37, PSČ 110 00.
Smlouva z roku 2017 na dodávku plynu pro rok 2018 – 2019 je zve ejněna v Registru smluv:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/3712916
Pro rok 2020 – 2022, byl uzav en dodatek se stejnou společností, dodatek zve ejněn v Registru smluv:
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10966108
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Výše nákladů na teplo (dodávky plynu) pro město na rok 2018 - 547.000 Kč, rok 2019 – 599.000 Kč,
rok 2020 - odhad 500.000 Kč.
Poskytovatel a dodavatel vody pro město Vizovice
Moravská vodárenská a.s., IČ 49454561, se sídlem t ída Tomáše Bati 383, Louky, 763 02 Zlín. Smlouvy
o dodávce vody a odvádění odpadních vod jsou zve ejněny v Registru smluv:
https://smlouvy.gov.cz/vyhledavani.
Výše nákladů na spot ebu vody pro město na rok 2018 – 194.000 Kč, rok 2019 – 162.000 Kč a rok 2020
– odhad 150.000 Kč.
Ad 3) Město Vizovice ani Technické služby města Vizovice p. o. nemají koncesi na provozování
poh ební služby a tyto služby zajišťují odborné firmy. Město Vizovice nepodepisuje v souvislosti se
h bitovem žádné smlouvy, protože správu h bitova mají na starosti Technické služby města Vizovice,
p. o. Technické služby města Vizovice, p. o. uzavírají Smlouvy o nájmu hrobového místa s fyzickými
osobami - nájemci. Tato smlouva obsahuje ceník služeb (viz. smlouva v p íloze). Smlouva se uzavírá dle
p ání nájemce od 5 let (nejkratší možná doba) až do cca 30 let. V p íloze zasíláme dále ád poh ebiště.
Ad 4) Město má jako p íspěvkovou organizaci z ízenou mate skou a základní školu.
Základní škola Vizovice, p íspěvková organizace, IČ 49156683, IČO školy 600114201, se sídlem Školní
790, 763 12 Vizovice. Základní škola zajišťuje školní stravování pro děti a zaměstnance školy, ale i pro
cizí strávníky, p edevším pak pro bývalé zaměstnance základní školy a zaměstnance Města Vizovice.
Mate ská škola Vizovice, p íspěvková organizace, IČ 70886229, se sídlem: Palackého nám. 888, 763 12
Vizovice. Mate ská škola zajišťuje školní stravování pro děti a zaměstnance školy.
Ad 5) Město Vizovice není z izovatelem žádné organizace poskytující sociální služby dle zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ve městě Vizovice se rovněž nenachází žádný domov pro
seniory dle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Ve městě Vizovice poskytuje sociální
službu, kterou mohou využívat senio i, organizace Dotek z. ú., a to pečovatelskou službu dle § 40,
a pobytovou odlehčovací službu dle § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, více viz
http://www.pecovatelstvidotek.cz/index.php.
Na území města Vizovice rovněž poskytuje službu Sanatorium Topas, kdy se jedná o domov se
zvláštním režimem dle § 50 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, více viz
http://www.sanatorium-topas.cz/.
Výše uvedené služby mohou využívat senio i, stejně tak ale i další obyvatelé města Vizovice, kte í
spadají do cílové skupiny těchto služeb. Obyvatelé města Vizovice mohou svobodně využívat dalších
sociálních služeb v rámci kraje či celé ČR, kdy je jim služba poskytnuta na základě posouzení jejich
žádosti a následného uzav ení smlouvy o poskytnutí péče.
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